
Jong-Givers 
 
Gegroet beste Jong-Givers! Er staat weer een heerlijk jaar voor de deur. Een jaar waarin we 
voor eens en altijd uit onze Wouterjaren groeien. Een jaar waar er tranen van het lachen 
zullen vloeien. Een jaar waar we op kamp jullie lange kapsels eens zullen snoeien. Maar 
vooral een jaar waar de leiding zich met jullie mislukte sjorringen zal bemoeien.  
 
Voor we van start kunnen gaan, overlopen we nog snel de afspraken: 
 

1) We komen iedere zondag op tijd om 9u45 stipt 
2) We komen in perfect uniform (hemd, das en groene of bruine broek/rok) 
3) We luisteren naar onze lieve leiding 
4) Wanneer we niet kunnen komen, sturen we voor vrijdag een sms naar  

 
Tijmen: 0486/ 24 09 07 of 
Zomer: 0477/ 19 04 68 
 
Enkele belangrijke data: 
 
Groepsweekend: 3-5 maart 2023 
Kamp: 4-16 juli 2023 

Zondag 4 december 9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering 
Het is weer die tijd van het jaar! De winter staat voor de deur, de sneeuw valt uit de lucht en 
er komen roetpieten uit je schouw gekropen! Heerlijk! Als je niet in de zak van Sinterklaas 
wilt verdwijnen zou ik maar naar de vergadering komen. Er zal snoep worden 
gemanifesteerd, dansjes worden geplaceerd en liederen worden gezangeerd.  

Zondag 11 december 9u45 – 12u30 Halve dag 
TODAY IS GONNA BE THE DAY 
JE VRAAGT OF IK ZIN HEB IN EEN SIGARET  
IS HET EEN VLIEGTUIG IS HET EEN VOGEL 
O HEER DE AVOND IS NEER GEKOMEN 
VERKEERDE PLEK JUISTE PERSOON 
 
SWINGPALEIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zondag 18 december     Geen scouts 
Doordat de leiding al een week niet kan praten omdat hun stembanden kapot zijn van het 
swingpaleis is het deze week geen scouts. Gebruik deze dag nuttig en kom supporteren voor 
de voetbalploeg van Brent en Tijmen! 
  



Vrijdag 23 december           19u30 – 22u Kerstfeestje + Winterdrink 
Kerstmis. Een periode van gezellig samenzijn. Een periode van warmte. Een 
periode van geloven in jezelf (examens). Maar vooral een periode waar we 
5 euro investeren in een cadeautje dat kan dienen voor een jongen of een 
meisje. Deze investering zal resulteren in een levenslange vriendschap dus 
doe moeite en neem een heel leuk cadeau mee ter waarde van 5 euro.  
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. 

Zondag 25 december  Geen scouts 
Geniet van deze vrije zondag en spendeer deze dag met je familie!  

Zondag 1 januari  9u45 – 12u30 Geen scouts 
Ook deze week is het geen scouts "#$"#$"#$"#$ 
De leiding zit nu in een periode van stress en depressie door de blok. Sms’en met 
gelukwensen zijn zeker welkom! 

Zondag 8 januari 9u45 – 12u30 Wintergroepsdag 
Schaatsen 
Lekker glijden 
Wie is sneller 
Samen springen over jumpings 
Racen tegen elkaar en vreemden  
Botsende kinderen wenen snel 
Vallen op gezicht 
Tand gebroken 
Schaatsen 
 
Tijmen 2022, dichtvorm ‘elfje’ 
 
Vorig jaar gingen we schaatsen, wat zouden we dit jaar doen???? 

Vrijdag 13 januari 19u30-22u00 Avond 
Vrijdag de 13de. Dit kan maar één ding betekenen. Horrorfilms kijken. Maar wij zijn niet bang. 
Wij kijken eerst een horrorfilm en als de avond valt spelen we een epic bosspel in het 
duister…..  
 
We moeten niet per se een horrorfilm kijken maar als niemand een film meeneemt kiest de 
leiding de engste film die ze kunnen vinden! 



Zondag 15 januari  Geen scouts 
Wie durft er nog zijn huis niet te verlaten? Wiens idee was het ook om een bosspel te spelen 
na een horrorfilm te hebben gekeken?? Wij gaan nog een week bekomen. Geen scouts!!! 

Zondag 22 januari  Geen scouts 
Skiën  
Skere skielatten schuiven super subliem 
Slalommend skiën stoere skiërs schuin  
Stoere skiërs stuiten simpel 
Sneuvelend sterven skiërs sin sneeuw  
Spelend smeden stervelingen sexy sneeuwengelen  
Skiërs schreeuwen schaterend  
Skiën  
 
Tijmen 2022, dichtvorm alliteratie  
 
De leiding is aan het skiën in de lesvrije week juwwwwww  

Zondag 29 januari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Gasten en dames vandaag gaan we sporten. “Is het niet koud leiding??” Niets van. Wij 
worden warm. Doe jullie marginaalste kleren aan want dat doen alle joggers. Trek jullie 
zweetbandjes maar al uit de kast want die zal je nodig hebben.  
Geen marginale kleren = Niet volledig kunnen uitleven = kou leiden 

 

Zondag 5 februari   Geen scouts 
De Nederlandse kapitein Carel Josephus Jan van Speijk strandt op 5 februari 1831 tijdens een 
grenspatrouille op de oevers van de Schelde, waar een woedende Vlaamse menigte op zijn 
schip wil springen. Hij steekt de lont in het kruitvat en zegt: "Dan liever de lucht in."  
 
Doe net zoals Gilles en pak uit met een random quote. Lees vandaag een boek! 
 

Zondag 12 februari 6u00 – 8u00 Halve dag 
 
Niks beter dan wandelen in de ochtenddauw. Vogels 
fluiten. Bevers knabbelen. Mollen ontwaken. Beren 
bijten. Maar wij bijten terug. Die beren mogen hun borst 
natmaken want wij komen eraan. Om 6 uur aan de 
scouts. Genieten. Dauwtrip. 
 
  



Zondag 19 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Kijk gasten. Normaal gezien zouden wij nu schrijven ‘verassingsvergadering’. Deze keer gaan 
we niet flauw doen. We geven toe dat de inspiratie op het moment van schrijven op is. Dat 
kan gebeuren. Iedereen heeft al eens een mindere dag. Maar creativiteit laat nooit lang op 
zich wachten. De ideeën gaan komen. Kan niet anders. Deze vergadering gaat de beste zijn 
van het jaar. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur steken. Vuur? Het eerste idee stroomt 
al binnen. Stroom? Vlotentocht. Drijvende vuurtoren? Vlotentocht met fakkels? Topidee. Zo 
snel kan het gaan. Snel? Race?  
 
Zeker komen gasten. Het wordt epic! 

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 
Omdat we op de fakkeltocht nog tot een kot in de nacht aan dat kampvuur hebben gezeten 
moeten we nu echt even uitslapen. Helaas is het vandaag geen scouts.  

 
Einde van het kimmeke "#$ 

 

                         
 

Gilles                   Tijmen                 Brent             Pieter-Jan           Zomer  


