Jong-Givers
SEEESH jongeluiiiii
Kom op tijd en met de fiets in perfect uniform!
Indien je écht niet kan komen gelieven dit tijdig te laten weten. Mail/bel naar:
jonggivers@scoutswezel.be
Hannes: 0499/81.37.74
Corneel 0496/98.54.66
Enkele belangrijke data:

Zondag 6 maart

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

9u45 - 12u30

Halve dag

Vandaag hebben wij keitoffe spelletjes voor jullie voorbereid. Jullie raden
het misschien al, we gaan ons vandaag amuseren met eitjes. Wie houdt
zijn eitje het langste heel?

11-13 maart

Groepsweekend

HET IS ZO VER! Nadat corona 2 jaar op rij ons groepsweekend heeft verstoord kunnen we
eindelijk met heel onze groep op pad!!! Op de website en via de brief kan je alle nodige info
vinden, kijk het zeker eens na! JOEPIE GROEPSWEEKEND hihi

Zondag 20 maart

9u45 – 12u30

What is going on here? BREAKFAST! Vandaag gaan we het
grote ontbijtspel spelen, lekker schmikkelen op de scouts
in je favoriete pyjama jammieeee.
PS: laat dus zeker gewoon je pyjama aan, dan kan je wat
langer slapen!

Halve dag

Zondag 27 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

Heeft iemand de boter gezien? Ik moet mijn dansbeentjes nog insmeren! Woopwoop
vandaag doen we ons swingpaleis!!! Lekker fuiven, dansen, swingen en zingen #boitboit

Zondag 3 april

Geen scouts

Nee lieve kindertjes, dit is geen aprilgrap... Het is vandaag echt geen scouts.
Geniet maar
een beetje van je warme bedje, ga bij de bomma op bezoek en wees braaf zonder ons!

Zondag 10 april

9u45 – 12u30

Halve dag

Vandaag gaan we onze survival-technieken wat aanscherpen! Kunnen jullie een vuur maken
en ook koken op dit vuur? Vinden jullie de weg met kaart en kompas? Of zijn jullie al snel het
Noorden kwijt? Nuttige vaardigheden om een jogikamp (en een totemisatie) te overleven!

Zondag 17 april

Pasen - Geen scouts
Vrolijk Pasen allemaal!! Vandaag een lekker uitgebreid ontbijtje
vol paaseieren! Natuurlijk willen we ons allemaal volsteken met
chocolade vandaag, dus geen scouts!
PS: Wat is jullie favoriet? Witte, pure of melkchocolade?

Zaterdag 23 april

Mexican night

Kasactie

BELANGRIJKE VERGADERING! Vandaag
gaan we centjes verdienen om ons kamp
te financieren. We houden een heuse
Chili con Carne verkoop!! Jullie gaan in
verschillende shiften worden verdeeld.
We zullen hier later via mail nog meer
info over geven! Hou je alvast klaar om
veel reclame te maken!!

Zaterdag 23 april

Geen scouts

Omdat het gisteren onze belangrijkste avond van het jaar was, verdienen jullie vandaag een
dagje vrij. Geen scouts dus vandaag, helaas.

Nou seg, dat was ‘t Kimmeke weer voor deze keer! We zien jullie snel terug!
Dikke kussen,
Jullie geliefde leiding

