WOUTERS
Amai dat eerste Kimmeke is voorbijgevlogen. Maar niet getreurd, we hebben een
nieuw kimmeke voor jullie! Ook in deze editie kun je zien wat er op de planning staat.
Zoals altijd zijn er ook nog enkele belangrijke afspraken:
1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding:
Tijmen +32 486 24 09 07. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar
wouters@scoutswezel.be. Zo weet de leiding hoeveel leden ze kunnen
verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.
3. Doe steeds een perfect scoutsuniform aan om naar te scouts te komen! Let er
ook op dat jouw naam hierop staat.
4. Enkele belangrijke en heel leuke data:
o Groepsweekend: 11 maart t.e.m. 13 maart 2022
o Kamp: 24 juli t.e.m. 31 juli 2022

Zondag 5 december

9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Vandaag komt de Sint naar de scouts. Zie
maar dat jullie braaf zijn, want anders is het in de zak van zwarte piet!

Zondag 12 december

9u45 – 12u30

Halve dag

Vandaag is het techniekenvergadering! We gaan kei coole dingen
bouwen. Niet getreurd voor wie het nog niet onder de knie heeft.
We leren jullie alles aan! Zeker komen dus.

Zaterdag 18 december

18u30 – 20u30

Avond

We kunnen deze winter niet laten passeren zonder een keileuk kerstfeestje te houden met
de scouts natuurlijk. Voorzie allemaal een pakje van maximum 5 euro dat zowel voor een
jongen als een meisje zou kunnen dienen. Hier zal zeker nog een mail over gestuurd worden.
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

Omdat we gisteren al zoveel plezier hebben gemaakt mogen we vandaag eens goed
uitrusten hé. 😉 Geen scouts vandaag.

Zondag 26 december

Geen scouts

De leiding (en jullie misschien ook) zijn nog aan het bekomen van al dat eten van de laatste
dagen. Onze buikjes zitten nog boordevol dus daarom geen scouts vandaag. ☹ Trouwens
nog een fijne (late) kerst voor iedereen! Dikke kus

Zondag 2 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Ok, nu we alle cadeautjes hebben uitgepakt en al het eten hebben opgegeten is het dus tijd
om er met de scouts terug in te vliegen. Om het nieuwe jaar in te zetten met de scouts is het
onze wintergroepsdag. Een echte aanrader dus!
De beste wensen voor het nieuwe jaar.
Bij deze is onze nieuwjaarsbrief klaar.
2 januari 2022
Jullie kapoenen
De wouterleiding

Zondag 9 januari

Geen scouts

Hoh seg, nu weer geen scouts. De leiding is nu volop aan het studeren voor
de examens, daarom geen scouts. Je mag ons altijd komen verwennen met
koffiekoeken hoor

Vrijdag 14 januari

18u30 – 20u30

Avond

Vanavond is het een gezellig winteravond. Die moeten er natuurlijk ook zijn. We gaan lekker
een film kijken. Kom dus allemaal in een comfortabele outfit met je warmste dekentje,
knuffeltje, kussentje,..
De exacte uren zullen nog doorgemaild worden!

Zondag 16 januari

Geen scouts
Omdat we vrijdag al knus bij elkaar zijn gekropen is het nu geen
scouts. Reden te meer om knus bij je ouders te kunnen kruipen!

Zondag 23 januari

Geen scouts

Amai die examens die blijven maar duren. Vandaag helaas ook geen scouts, omdat de leiding
nog steeds aan het studeren is.

Zondag 30 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Allé, hier zijn we dan weer he. Vandaag is het een stoere legervergadering. Trek allemaal
jullie legeroutfit maar aan en we geven er weer een lap op.

Zondag 6 februari

Geen scouts

Vandaag geen scouts. Stuur allemaal maar een foto door als jullie je ouders ontbijt op bed
gaan geven! (Jullie mogen dat natuurlijk ook voor ons doen he, hint hint.)

Zondag 13 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Hola, het is weer bijna Valentijn. Vandaag gaan we dan het heuse zwangerschapsspel (hihi).
Zie dat ertegen dan maar allemaal koppeltjes zijn in de groep!

Zondag 20 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Het is vandaag Mannen- en Vrouwenvergadering! De mannen gaan zich helemaal uitleven
maar ook de vrouwen gaan laten zien wat ze allemaal kunnen. Zeker komen dus!

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
Helaas pindakaas geen scouts vandaag. We missen jullie al hoor!

Dag lieve kindertjes. Dit was alweer ons tweede
Kimmeke.
Geniet van de feestdagen samen met je vrienden
en familie en we maken van 2022 een cooler jaar
dan dat er ooit al geweest is!
Tot in het volgende kimmeke!
Dikke kus van jullie liefste leiding

Geen scouts

