Wouters
Amai! De eerste helft van het scoutsjaar is voorbijgevlogen en we hebben nog zoveel leuke
vergaderingen en activiteiten te gaan! De superleuke planning voor de maanden maart en
april kan je hieronder terugvinden.
Zoals altijd zijn er ook nog enkele belangrijke afspraken:
- De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
- Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding:
Tijmen (0486/ 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.
- Doe steeds een perfect scoutsuniform aan om naar te scouts te komen! Let er ook op
dat jouw naam hierop staat.
- 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 6 maart

9u45 - 12u30

Halve dag

Haal jullie balken, rotsblokken, hamers en bijlen maar al boven, want
vandaag gaan we het enige echte Highland games spel spelen. Vandaag
testen we wie zichzelf een jaar lang de sterkste Wouter mag noemen.
Een beetje training op voorhand kan zeker geen kwaad, zelfs voor de
sterksten onder jullie
.

11-13 maart

Groepsweekend

Dit weekend hebben we niet één of twee, maar liefst drie dagen scouts!!! Hebben jullie er
ook al zoveel zin in? Wij kunnen zelf al niet wachten! Meer informatie krijg je in de brief over
het groepsweekend. Tot dan allemaal!

Zondag 20 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

Na meer dan een jaar geen echt dorpsspel meer gespeeld te hebben omwille van corona,
gaan we eindelijk nog eens een echt dorpsspel spelen. Laat de dorpsgek in jullie alvast naar
boven komen, want jullie zullen het nodig hebben om dit dorpsspel te kunnen winnen.

Zondag 27 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

Als echte scouts moeten we onze weg overal kunnen
vinden, zelfs waar we nog nooit geweest zijn. Deze
vergadering gaan we onszelf droppen in de wildernis van
Wezel en omstreken. Hopelijk vinden we op tijd de weg
terug naar de scouts! Wij rekenen alvast op jullie
padvinderstalent.

Zondag 3 april

Geen scouts

‘Oh, pfff, geen scouts vandaag ofwa? Hoe moet ik nu mijn zondagmorgen overleven?’ Hou
vol vrienden, volgende week kunnen we elkaar weer zien tijdens onze kasactie. Meer
informatie volgt nog.

Zaterdag 9 april

Kasactie

Voor de kasactie zullen we jullie nog meer informatie bezorgen via mail, maar we rekenen
op jullie beste verkooptechnieken, gladste praatjes en jullie liefste gezichtjes.

Zondag 10 april

Geen scouts

Omdat we dit weekend al kasactie hadden, hebben we deze voormiddag geen vergadering
en kunnen jullie nog eens goed uitslapen.

Zondag 17 april

Pasen - Geen scouts
Vrolijk paasfeest! Hopelijk vinden jullie dit jaar alle paaseitjes
voordat ze gesmolten zijn. Helaas zijn er op de scouts geen
paaseitjes te vinden deze voormiddag. Toch kunnen jullie nu
al, met een lekker paaseitje in de hand, uitkijken naar de
vergadering van volgende week!

Zondag 24 april

9u45 – 12u30

Pasen is al voorbij, maar toch laten we de eitjes nog
niet achter ons! Vandaag gaan we eitjes versieren en
zien wiens eitje het langste overleeft op de Gillès de
Pélichylei? De legende verteld ons dat alleen het
mooist versierde eitje deze helse omstandigheden kan
overleven.

Dag liefste Woutertjes, dit was alweer ons derde Kimmeke.
Niet getreurd, het jaar is nog lang niet gedaan!
In het volgende Kimmeke hebben nog extra leuke vergaderingen!
Groetjes
Van jullie liefste leiding xxx

Lucas

Aäron Jef

Robin Maya Tijmen

Halve dag

