
GIVERZZ 
Helaba,  
T’ Is weer tijd voor een nieuw kimmekeuhhhhh.  
Gohoho hoe lijp waren de vorige vergaderingen? Goed nieuws!!! Het wordt alleen maar 
beter! Hier vind je een mooi overzichtje wat er ons te wachten staat de komende tijd! Nog 
een paar standaard afspraken xd. 

1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!  
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen/ sms'en bij Lucas Of Simon. 

Zo weet de leiding hoeveel leden ze kunnen verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.  
3. Kom elke vergadering in perfect uniform   
4. enkele belangrijke data:  

o  3-5 maart 2022: Groepsweekend  
o 2-16 juli 2022: Kamp  

LETSSSS GOOOOOO!!! 

 

 

Zondag 4 december                9u45 – 12u30        Sinterklaasvergadering 
zie ginds komt mijn stoomBRO uit spanje weer aan. Dikke jacht, haar zo netjes, bruur kikt 
hem nu eens gaan!   
De grootste bossa van het land komt naar de scouts! Als dat nu geen reden is om naar de 
scouts te komen, weet ik het ook niet meer…  
 
See youuuu 

Zondag 11 december 9u45 – 12u30 Halve dag 
Oi lads,  
 
what a nice morning, time to test the state of pure power 
in this group. 
Kilt on, undies off.  
 
Let those Cherries swing!  
TODAY IS THE DAY! 

HIGHLANDGAMES!!!  



Zondag 18 december     Geen scouts 
vandaag staan de Rode Duivels in de finale! geen scouts dus 
vandaag…. 
 
Ps. geschreven op 4/11. (als ze echt in de finale staan wint de 
Ritchie de gouden bal volgend jaar!!!) 
Pps. Duvel Ritchie = GOAT                                            

 

Vrijdag 23 december           19u30 – 22u       Kerstfeestje + Winterdrink  
Tijd voor gezelligheid! De meest foute kersttruien en pantoffeltjes aan en we poppen ons 
Mariah Carey on repeat…   
 
You know the drill!  
 
Iedereen voorziet een leuk cadeautje van Maximaal €5 (als we 1 snoepzak van de kruidvat zien 
ist feestje gedaan!). Jullie ouders zijn van harte welkom op de Winterdrink waar ze kunnen 
genieten van een heerlijk glas glühwein of een lekkere chocomelk (of natuurlijk iets anders), 
om zo het kerstweekend op gepaste wijze kunnen inzetten. 

Zaterdag 24 december Info volgt Kasactie 
KASACTIE!!!! 
 
Vandaag gaan we poenscheppen! Zakskes vullen in den delhaize!!!  
 
Info volgt! 
https://www.youtube.com/watch?v=l0RfZ0WJheI  

Zondag 25 december                                                                 Geen scouts 
Jammer maar helaas, scouts verliest altijd van kerst eh pffffff. 

Zaterdag 31 december Info volgt Kasactie 
Voordat jullie het nieuwe jaar mogen inzetten verwachten wij jullie allemaal aan de 
Delhaize. Zakken Vullen is alweer de opdracht!!! Hella Cash GANG  
 

 
 



Zondag 1 januari   Geen scouts 
Vandaag hebben we echt geen tijd! 
 
We moeten Onze Maxim uit één of andere beek gaan vissen.  
Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar goed ingezet?!  
 
Nu snel naar de Bomma voor uw briefkes van 50 te 
ontvangen!!!  

 

Zondag 8 januari 9u45 – 12u30 Wintergroepsdag 

Door de opwarming van het klimaat bestaat het concept “seizoen” haast niet meer. 
Desondanks is het vandaag WINTERGROEPSDAG?? De groepsleiding is echt niet woke.  

#cringe #seizoenenzijnzopassé 

Zaterdag 14 jan                                                                                      Avond 
Hoog Tijd voor een beetje ontspanning. Netflix & Chill? 
Griezeltocht???  
HAHA dat is echt iets burgelijks! Haal jullie beste Smoking of je 
mooiste cocktail dress boven (ECHT DOEN HE, IK KEN JULLIE AL)! 
CASINO t WEZELTJE is back!  
Credit Kaartjes bij? Geld moet Rrrrrollennn…  
 

Zondag 15 januari                 Geen scouts 
Wij zijn al enkele dagen onze kamer niet uit geweest en 
kennen het concept daglicht niet meer… Branden jullie een 
kaarsje voor ons?  
geniet van jullie vredige zondag!!!  
 
 

 

Zondag 22 januari  Geen scouts 
“Givers formatiee,..Gileidvers formwatie…...Gleidvers 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 maar als ik 
wakker word naast… soit.  het is deze zondag geen vergadering. ;((  



Zondag 29 januari 9u45 – 12u30 Halve dag 
LET'S GOOOOO. 
 
Hiervoor heeft maxim de voorbije weken alles bijeen geblokt! WE GAAN SPORTEN!!!  
Doe jullie allermooiste *TRINNA* aan. Warm je goed op en zweten maar!  

*trinna* Straattaal voor trainingspak 

 

Zondag 5 februari   Geen scouts 

Ja kijk, wij zijn net klaar met onze examens en willen dus helemaal ontstressen nu… Dat gaat 
niet als wij op jullie moeten babysitten he. Vandaag geen scouts dus!!  

Zondag 12 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Sorry Tante Henryka, nu effkes niet! Vandaag is het onze beurt. Biefstukken, patatten, een 
kreeft, ne goeie worst;), de stoverij van de bomma, of een Dikke Bak met Bieten! Niks is gek 
genoeg! Vandaag is het de meest epische WILL  IT  FRY ooit!!! 

 
 
 



Zondag 19 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Ze zeggen dat er maar 24 uren in 1 dag zitten. Dat is voor hen misschien zo. Maar als je een 
hustler bent, dan kan je altijd een extra uurtje vinden. Een uurtje minder slapen, is een 
uurtje extra om te grinden. De dag is zo lang als je hem zelf maakt. Onze ogen gaan pas dicht 
als er verdiend is.   
 
WEZEL ONVEILIG MAKEN A BROERTJE! 
(Kom verkleed als echte Gangsta, want ne crimineel in scoutshemd is ook maar wa raar…) 
 

Om alvast in de hosselaar stemming te komen! 
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=GPPBY0K1MHY  

Zaterdag 25 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. 22 februari 
via: www.scoutswezel.be/fakkeltocht .  
 
 
 
 
 
 
Zondag 26 februari  Geen scouts 
Kust ze allemaal, wij willen ons bed niet uit!! 
 
 

 
 

 
 
 



Hoh de tijd vliegt toch echt als je zo een plezante leidingsploeg hebt he seg!! EH MA DROOG 
DIE TRANEN IS SIMPELE. Er komt nog een kimmeke aan hoor, geen stress… Al die drama hier 

altijd. Niets meer aan te vangen met die jongeren van tegenwoordig. >:(( 
 

moptje he seg, wij zien jullie graag. Op naar het volgende kimmeke!  
Zo een dikke natte zoen zoals enkel de oma ze geven kan 😘 

 
Maya en haar trouwe viervoeters Lucas, Simon, Maxim <3333 


