
WOUTERS  
Dag allerliefste wouters!! Het derde kimmeke is er alweer. Joepie!! 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 
○ Kasactie: zaterdag 8 april 

Weekend 3-5 maart  Groepsweekend 

Eindelijk is het weer tijd voor het fantastisch leuke groepsweekend :D. We gaan gezellig met 
heel de scouts samen een weekendje spenderen op verplaatsing. Zie zeker dat je erbij bent 
want dit wil je niet missen !! Meer info volgt via mail of brief.  

 

Zondag 12 maart 13u30 – 16u ! Halve dag 

Vandaag kunnen jullie allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken want gaan we ons 

amuseren met alle wouters van heel het district joepiee!      



Zondag 19 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Vandaag doen we een episch dorpsspel in ons adembenemende s’ Gravenwezel ! Hoe dit 
exact gaat verlopen is nog een verassing. Wat spaanneennddd. Zeker komen dus.  
Tot dan !  

Zondag 26 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

La da die da daaaa… Waar komt dat kattengejank nu vandaan? De leiding zit al volop mee te 
zingen op hun favoriete liedjes. Welke ken jij  allemaal? Vandaag is het SWINGPALEIS !!  
 

 

Zondag 2 april  Geen scouts 

Dit weekend is de paasvakantie begonnen. Jeej!!!  Wij wensen iedereen veel vakantieplezier 

en rust     . Geen scouts vandaag.  

Zaterdag 8 april  Kasactie 

Liefste woutertjes, vandaag gaan we centjes verdienen voor ons mega fantastisch geweldig 
cool kamp!! Dus haal jullie beste verkoperstrucjes maar al boven want we gaan heeeel veel 
verkopen! Meer info volgt via mail. 



Zondag 9 april  Geen scouts 

Fijn Pasen iedereen!! Vandaag geen scouts. Spijtig ! Maar dan hebben jullie veel tijd om 
chocolade eitjes te gaan zoeken en tijd met de familie te spenderen :))).  

 

Zondag 16 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Zou de paashaas ook langsgekomen zijn op de scouts? Vandaag is het paasvergadering. 
Joepie!!!!  

Zondag 23 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Beste sportmannen en vrouwen , vandaag is het tijd om je sportieve kant naar boven te 
halen want het is sportvergadering. Joepie! Kleed je gepast aan en neem indien nodig een 
drinkenbusje mee voor de dorst. Wij zijn in ieder geval al benieuw om te zien wie er het 

snelste kan lopen!      
 
  



Zondag 30 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Toktoktok … Mooeee … roekoe roekoe! Ja dat horen jullie goed vandaag is het 
dierenvergadering!! Kom allemaal verkleed als jullie favoriete dier op deze beestige zondag!  

 
 
 
 
 

                                                    Ziezo , het einde van het kimmeke.  
Veel knuffels en groetjes van de leiding xxx 

Jef                                     Alix                        Aäron                       Margaux                            Robin  


