
🥰 Givers 🥰 
 

    Hey vrienden! In dit gloednieuwe kimmeke vinden jullie alle leuke vergaderingen voor 

komende periode terug. Wij hebben er al zin in hooooooor!!! 
 

    Kom altijd op tijd en met de fiets in PERFECT uniform!!! 

If you cannot komen, you let that op tijd weten aan de leiding ( zeker voor 20u op zaterdag) 
 

    Belangrijke data: 

Groepsweekend: 3-5 maart 
Kamp: 2-16 juni (extra info volgt) 

Weekend 3-5 maart  Groepsweekend 

Wij hebben zo genoten van ons takweekend, vandaar dat we jullie dit weekend willen delen 
met al onze takken!!!  
Weekendbrief komt er aan! 

Zondag 12 maart 5u30- 9u30 Halve dag 

De vroegste vogels pakken de beste wormen….  
 
 
De vroegste Givers krijgen spek en ei als ze terugkomen van de 
prachtige dauwtrip die we vandaag gaan wandelen. 
 

Zondag 19 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Het lag er dik op… De politieke spanning tussen Wezel en Schilde hebben zich ontbonden tot 
een ware veldslag. Omdat Wij DE jeugd van wezel ons steentje willen bijdragen roepen wij 
jullie op om te komen vechten aan het front (de bossen achter de scouts).  
 
Ps.  Doe je meest witte T-shirt aan. (die vies mag worden.) 
 
 
 
 
 



Zondag 26 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

 
 
Onze recordjes gaan niet verder dan het scoutscafé. Daarom willen 
we jullie vandaag de kans geven om wereldwijd te gaan!!!  
Vandaag is het wereldrecord vergadering!!!!!  
 
 
 
 

Zondag 2 april  Geen scouts 

Nog eventjes bekomen van al die recordpogingen. We zijn dan ook niet meer van de jongste 
he.  
 
hopelijk stellen jullie  het goed.  

Zondag 9 april  Geen scouts 

 
 
Tis pasen a bruurs. 
 Het jachtseizoen voor het haas (jagers spreken altijd van het haas) is 
geopend van 15 oktober t/m 31 december. Desondanks is maxim al 
weken op deze paashaas aan het jagen.  
 
 
 
 
De rest van de leiding geniet van zijn paaseitjes. 

Zondag 16 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Dancing queeen young and sweet, only 17!  
Vandaag gaan we swingen in het swingpaleis. Keeltjes smeren is de boodschap!!! 
 
TB naar de muzikale chaos van Giverweekend xxx 

  



 

Zondag 23 april               9u45 – 12u30                      Halve dag 

Hey lieve hobbykoks!  
Vandaag neemt Maxim jullie mee in zijn keukentje.  
 
ps. de leiding is niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke ongemakken na afloop. 
 
 
 

Zondag 30 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Wahdeeeeeee, wij hebben een kei coole verrassing voor jullie in petto!!! Zeker komen dus 
als je wilt weten wat het is hihihi GONNA BE EPICCC  
 
 
 

Potverdorie ist alweer van datte?! Time flies when you’re having het plezant! 
Wij hopen jullie allemaal terug te zien in het volgende kimmeke. 

We willen jullie bedanken voor jullie massale inzet en enthousiasme.  
 

Dikke knuffels van jullie leukste knuffelbeertjes xxx 

 


