
Wouters  
 
Hallo allerliefste wouters!! Het tweede kimmeke is er al "#$% In dit Kimmeke kunnen jullie 
te weten komen welke leuke activiteiten er op de planning staan om er samen een 
fantastisch jaar van te maken. Om er voor te zorgen dat het jaar goed verloopt zijn er een 
paar belangrijke afspraken die gevolgd moeten worden: 
 
1. De scouts begint om 9u45. Wees zeker op tijd!  
 
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding: 
Aaron 0473/12.38.26 en Robin 0489/66.32.91. 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 de scouts te komen! Dit houdt in 
: das, hemd en groene broek/rok en dit is verplicht vanaf november. Let er ook op dat jouw 
naam hierop staat. 
 
4. Enkele belangrijke en heel leuke data: 
               ○ Groepsweekend: 3 maart t.e.m. 5 maart 2023 
               ○ Kamp: 8 juli t.e.m. 15 juli 2023 

Zondag 4 december 9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… De sint komt vandaag al langs op de 
scouts!!!! Jullie mogen mooie brieven, tekeningen maken voor hem en genieten van al het 
lekkere snoepgoed dat hij meeneemt. De sint gaat ook voorlezen uit zijn grote boek. Ben jij 
braaf geweest? 

 



Zondag 11 december 6u30 – 9u30 Dauwtrip 
Vandaag beginnen we de dag vroeg want we gaan op dauwtrip. Joepieeee!! Leg je 
stapschoenen al maar klaar want we gaan een mooie wandeling maken en samen ontbijten. 
Jullie leiding gaat dit heerlijke ontbijt natuurlijk voor jullie klaarmaken.  
 
 
 

  

Zondag 18 december     Geen scouts 
Helaas… Vandaag geen scouts &'( Dan maar goed uitslapen en volgende week vliegen we er 
terug in!!! 
 
 
 
 

Vrijdag 23 december        18u30 tot 20u30     Kerstfeestje+ Winterdrink 
Ook met de scouts vieren we natuurlijk kerst. Dit doen we op ons jaarlijks kerstfeestje van 
18u30 tot 20u30. Iedereen moet een cadeautje meenemen ( maximumprijs van 5 euro) en 
dan gaan we samen genieten van de gezellige kerstsfeer!!!  
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 

Vandaag is het kerstdag. Aangezien we deze vrijdag al kerst met ons hebben gevierd mogen 
jullie dit vandaag allemaal goed vieren met jullie familie. Wij wensen jullie een zalige kerst en 
veel cadeautjes!!!  

 

Zondag 1 januari  9u45 – 12u30 Geen scouts 
De leiding wenst iedereen een super gelukkig nieuwjaar!!!!! Aangezien jullie dat 
gisterennacht waarschijnlijk  goed gevierd hebben is het vandaag geen scouts. Lekker veel 
tijd om uit te slapen dan :-) 
 

Zondag 8 januari 9u45 – 12u30 Wintergroepsdag 
Het is eindelijk weer wintergroepsdag. Jeejjjj , we gaan met heel de scouts samen op pad.  
Meer info volgt nog via mail. 

 
 
 



Vrij 13 jan                                        19u00 - 21u30                  Avond 
Vanavond wordt de scouts getransformeerd tot een echte cinema want het is filmavond. 
Welke film we gaan kijken is nog een verassing maar zie zeker dat je er bij bent want het 
wordt zeker en vast super leuk! Meer info over de uren volgt via mail. 

 

Zondag 15 januari  Geen scouts 

Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts . &'( &'( 

Zondag 22 januari  Geen scouts 
 Weeral geen scouts ?!?! De leiding mist jullie al . Gelukkig zien we jullie volgende week weer 
terug. Joepiee!!!!  

 

Zondag 29 januari 9u45 – 12u30 Halve dag 
 
Vandaag zijn jullie allemaal mama of papa van een eitje. Jullie mogen eerst eitjes versieren 
en erna het zo lang mogelijk in leven proberen te houden. Wie kan er het beste zorgen voor 
hun eitje? Wij zijn in ieder geval al benieuwd.  

Zondag 5 februari   Geen scouts 
Vandaag helaas weer geen scouts . &'( 



Zondag 12 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Vandaag hebben jullie de kans om te laten zien hoe stoer jullie wel zijn want het is 
legervergadering. We gaan spelletjes,testen doen om te zien wie er allemaal geschikt is om 
bij het wouterleger te komen. Wie in legeroutfit wilt komen mag dit zeker "#$% 
 

  

Zondag 19 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Tijd om het feestbeest in jezelf boven te halen! Vandaag is het feestvergadering want jullie 
favoriete leiding Alix is jarig. Leiding zorgt voor een lekkere traktatie , goede muziek ,een 
fantastische sfeer… Wij kijken er in ieder geval al naar uit. Tot dan !  

   

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 het vrijdag al zo leuk was op de fakkeltocht hebben jullie vandaag vrij. Het is dus 
geen scouts vandaag. 

 

 

 
Ziezo , dit is al het einde van dit Kimmeke. Maar geen zorgen! Het volgende is al onderweg 

:)  
Veel kusjes en knuffels van jullie favoriete leiding xx 

 


