JONG-GIVERS
Heyhoi Jogi’s!!! Zijn jullie klaar voor weer een spetterend Kimmeke?!
Nog even onze afspraken op een rijtje:
- Kom op tijd! De scouts start om 9.45u stipt op ons terrein.
-

Kom altijd in perfect uniform (das, hemd en groene broek/rok) en met de fiets!

-

Indien je écht niet kan komen bel je op tijd af:
Hannes (0499/81.37.74)
Corneel (0496/98.54.66)
of via mail: jonggivers@scoutswezel.be

-

Enkele belangrijke data:

Zondag 5 december

11/03/2022 - 13/03/2022: Groepsweekend
19/07/2022 - 31/07/2022: Kamp
(voor 1ste en 2de jaars vanaf 21/07)

9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering

Daaarr wordt aan de deur geklopt hard geklopt, deur kapot ?!
Oh wie komt daar kinderen oh wie komt daar kinderen ‘t is de
heilige man. Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe. Zijn
jullie dit jaar braaf geweest? De leiding heeft hun schoentje
alvast klaar gezet hihi.

PS: Sinterklaas drinkt wel eens graag een Wezelke. Haal
binnenkort jouw Wezelkes in huis! Voor meer info check zeker
de website van scoutswezel.be

Zondag 12 december

9u45 – 12u30

Oy lads & Lassie’s!
Laat jullie onderbroekjes maar in de kast liggen en trek jullie mooiste kilt
aan, want vandaag zijn het The one and only

HIGHLAND GAMES.

Halve dag

Zaterdag 18 december

19u00 – 21u00

Avond

Haal jullie pokerface maar boven en steek een klavertje vier in je zak, we doen vanavond een
heuse casino-avond! Trek je fancy kleren aan en maak je klaar om te schitteren. We zien jullie
aan onze tafels…
Terwijl wij een fantastisch kerstfeestje vieren per tak, kunnen de ouders genieten van een
lekker kerstdrankje en -hapje op de scouts!
De winterdrink is doorlopend vanaf 18u30. Uiteraard gaat dit enkel door als de
coronamatregelen het ons toelaten.

Zondag 19 december

Geen scouts

Helaas pindakaas, vandaag is het geen scouts!
We hopen dat jullie een leuke vakantie in
het verschiet hebben! Maak er vandaag maar een fijne pyjamazondag van.

Zondag 26 december

Geen scouts

Onze buikjes zitten nog vol van al dat eten op Kerstdag gisteren. Wij kunnen niet meer
bewegen, jullie wel? Beetje nagenieten bij de familie vandaag en geen scouts.

Zondag 2 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Voor jullie leiding is het vandaag toch net iets te koud. Wij gaan liever
binnen achter onze bureau zitten met een warme thee om weer nog wat
slimmer te worden. Ja, ik hoor jullie al denken.. NOG SLIMMER???
Ongelooflijk toch? Maaaaaar geen paniek, de oud-leiding heeft voor jullie
vandaag een mega leuke wintergroepsdag georganiseerd. Zeker komen
dus, deze wil je echt niet missen!!
PS: Vergeet ook zeker geen kaarsje te branden voor jullie hard studerende leiding.

Zondag 9 januari

Geen scouts

“Jongivers formatiee,.....jonleidvers formwatie…...jleidvers formakkertie…...leiders wakker
worden!!!” Wow wij waren even aan het wegdommelen achter onze bureau en boeken. Wat
een zalige droom over een topvergadering. Helaas zijn de meeste dromen bedrog en is het
deze zondag geen vergadering ;((

Vrijdag 14 januari

20u00 – 22u30

Avond

De homecinema van Scouts Wezel opent weer eens zijn deuren, een unieke en zeldzame
gebeurtenis als je het mij vraagt. Wat er op het filmrolletje staat is nog niet bekend, maar
één ding is zeker:
Deze wil ik niet missen!!

Zondag 16 januari

Geen scouts

Pff, We kunnen geen leden meer zien… Wij studeren nog liever!
Blijven jullie maar lekker in je warme bedje stinken.
Enjoy Love You xxx

Zondag 23 januari

Geen scouts
Brrrrrr afschuwelijk, 2 zondagen op rij geen scouts. Ik
kan veel verdragen, maar van zo’n dingen gaat het
haar in mijn nek recht staan ze!!! Schandalig!
Jullie leiding blijft à volonté pagina’s, lesopnames en
slides verslinden, maar ons buikje begint wel wat vol
te geraken.
Wie snapt de foto?? hihi

Zondag 30 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Yihaaaaa... 1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor 1, 2, 3, 4 even
rust en dan weer door 1, 2, 3, 4 links en rechts en spreid en sluit 1, 2,
3, 4 adem in en adem uit. Ja jullie horen het goed, vandaag starten
we onze vergadering met DE beste schijf ooit gemaakt:
“Ochtendgymnastiek van Samson & Gert”. Dit kan maar één ding
betekenen….. SPORTVERGADERINGGG!!!! Vergeet zeker niet in jullie
coolste sportoutfit te komen vandaag en schud je benen al maar los!

Zondag 6 februari

Geen scouts

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa geen scouts. Sorry vriendekes, wij zijn op een
welverdiende vakantie na onze zware examens, tot volgende week!

Zondag 13 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

SQUID GAME VERGADERING
WOWOWOWOWOW een primeur voor Scouts Wezel!
Mugunghwa kkochi piotsseumnida, wie wordt er deze zondag als
eerste uitgeschakeld en wie wordt de grote winnaar van vandaag?
Brandende vragen die op onze tong liggen.
Tijdens deze Squid game vergadering worden jullie op de proef
gesteld. Durf jij te komen vandaag??

Zondag 20 februari

6u30 – 9u30

Halve dag

Goedemorgen zonnestraaltjes! Wat een heerlijke ochtend om eens lekker vroeg uit ons bed
te springen en op pad te gaan voor de zon op komt. Zet je wekker dus op tijd en laat je
ochtendhumeur thuis xxx

Zaterdag 26 februari

Fakkeltocht

Vandaag op het programma: onze supergezellige
fakkeltocht! In de brief (die later op onze site te vinden zal
zijn) staat alle info, maar het belangrijkste is dat je je zeker
op voorhand inschrijft. Neem ook zeker je familie en
vrienden mee naar deze sfeervolle wandeling
Inschrijven kan t.e.m. 23 februari via
www.scoutswezel.be/fakkeltocht.
Dit kan enkel doorgaan als Corona het ons toelaat uiteraard.

Zondag 27 februari

Geen scouts

Na die zware tocht van gisteren helaas geen scouts vandaag. Geen idee wat je vandaag moet
doen dan? Hier wat inspiratie: maak een sudoku, los een kruiswoordraadsel op, leer het
getal Pi vanbuiten tot op 100 cijfers na de komma, bak pannenkoeken, leer jongleren, tel het
aantal vogels in je tuin, leer tellen in een andere taal, … En als je echt niets anders te doen
hebt… maak uw huiswerk

Jawadde gasten, ‘t zit er weer op.
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar wij vonden het weer top.
Goed gelachen, veel gegier,
Het waren weer zondagen vol plezier!
Wees niet sad, geen getreur,
Wij zorgen binnenkort weer voor afleiding van die dagelijkse sleur
Tot in het volgende kimmeke!
Jullie Jogileiding
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Simon

