1 december:
Beste kapoenen … Het is zover! Deze meneer moet alle huizen in dit land een
bezoek brengen, maar voor hij daaraan gaat beginnen, komt hij BIJ ONS langs !!!
Zorg dus dat je zeker op tijd aan het lokaal bent, zodat je Hem kan zien &
misschien wel een kadootje van hem kan ontvangen!

8 december:
Jullie zullen het al wel gevoeld hebben, het is koud! Er zijn wezentjes die altijd
buiten moeten zitten & die het in de winter moeilijk vinden om eten te zoeken.
Dat zijn de vogeltjes! Vandaag gaan wij, de goedhartige kapoenen, vetbollen voor
deze lieve vogels maken!

15 december:
Vandaag maken we een WINTERWANDELING! Fijn fijn fijn! Dit gaan we doen in de
bossen van de Lilse Bergen. Om 14u hopen we jullie allemaal te zien aan de
ingang van de camping, en wel op PARKING 6, daar zullen we om 16.30 terug zijn.

22 december:
Tijd voor een feestje! Een kerstfeestje natuurlijk, want Kerstmis komt dichtbij. Wil
je mee feesten, kom dan vandaag naar ons hopelijk WITTE plein!!!

29 december:
Even tellen… Nog DRIE dagen en het is al nieuwjaar! 2008 wordt ongetwijfeld een
leuk jaar met ongetwijfeld nog véél leuke zaterdagen (bij ons)! Omdat het bijna
nieuwjaar is, is het vandaag de hele toepasselijke ’t Is bijna nieuwjaar-vergadering

5 januari:
2008, mannekes! De eerste vergadering van het jaar. Morgen is het wééral een
speciale dag. 3 koningen. Vandaag dus 3koningenvergadering! ☺

Ziezo, Dat was het kapoentjes! Koude groeten van jullie warme leiding:

TOTO x CHICO x PICO x KAPI x YOBO x GIGI
Ps: de vergaderingen zijn altijd van 14u tot 16.30u, tenzij het anders vermeld staat.

Beerse, ergens begin november
Beste kabouters,
Bij deze willen wij jullie graag het programma voor de maand
december aankondigen.
Op 1 december worden jullie om 14:00 aan het lokaal verwacht voor
een bezoek van de lieve, goede Sint. Jullie worden verwacht een
mooie tekening mee te nemen.
Op 8 december hebben wij speciaal voor jullie een kom-vandaageens-wat-vroeger-naar-de-scouts-vergadering. Logischerwijze
komen jullie dus wat vroeger die dag, namelijk om 10:00. Om 12:30
mogen jullie terug naar huis.
Op 15 december worden jullie op het normale uur terug aan het
lokaal verwacht, voor een kwis. Ideaal om jullie kennis wat op te
frissen voor de toetsen op school!
Op 22 december is er jammer genoeg geen vergadering, de ideale
moment dus om een cadeautje van 2,5 euro te gaan kopen voor ons
kranske. Dit kranske zal doorgaan op donderdag 27 december van
18:00 tot 21:00 in ons lokaal .
Op zaterdag 29 december is het jaar bijna gedaan, daarom dus ook
een het-jaar-is-bijna-om-vergadering.
Wederom van 14:00 tot 16:30 op het plein.
Om deze opsomming af te sluiten, geven wij jullie al snel de eerste
vergadering van januari mee, op 5 januari gaan we winterwandelen
doorheen het mooie Beerse. 14:00 lokaal, en nergens anders.
Dan rest er ons niets anders meer dan jullie een spetterend
eindejaar, zalige feestdagen en goede punten op jullie rapport toe te
wensen.
Met vriendelijke groeten,
De kabouterleiding
Feere, Tana, Kita, Sona, JJP & Loki
kabouters@scoutsengidsenbeerse.be

De maand december voor de welpen
1 december : Vandaag verwelkomen we de Goedheilig man
met zijn knechten, hopelijk zijn jullie braaf geweest dit
jaar, Want anders zal je de sint zijn staf wel is moeten
vasthouden of je vliegt misschien in de zak. We zien jullie in
Don Bosco om 14u en om 16.30u is het gedaan.
ps: jullie mogen altijd een mooie tekening maken voor de Sint

8 december : We laten ons ergens droppen en komen dan te voet terug… we doen
dus een dropping vandaag. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen en goede,
waterdichte stapschoenen aan te doen, doe ook lekker warme kleren aan want het
kan al zeer koud zijn. Vandaag om 10u aan het lokaal, om 16.30u is het gedaan.

15 december : Haal jullie speurneuzen maar boven, want we
doen een cluedospel. Ben je benieuwd of jij een goede speurneus
bent? Kom dan om 14u naar het lokaal, om 16.30u mogen
jullie terug naar huis.

22 december : Vandaag kijken we een film, neem ook allemaal een zelfgemaakt
cadeautje mee voor een andere welp, wees wel een beetje origineel met jullie
cadeaus! De vergadering is van 19u tot 21.30u

29december : Geen vergadering vandaag. De leiding heeft examens.

Groeten van jullie leiding,
Hathi, Shere-khan, Baloe, Akela en Bagheera

Dag van de Natuur: WIJ waren er!
Op zaterdag 17 november was het
dag van de natuur: 5000 mensen
druk in de weer om moeder natuur
eens flink in de watten te leggen.
Het
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natuur niet onder stoelen of banken steken.

Samen met een hoop andere vrienden van de natuur
namen ze een prachtig stukje natuur onder handen op
de grens van Beerse en Lille, de Visbeekvallei. Dankzij
de motivatie van al deze lustige natuurstrijders zullen
er over enkele maanden volop zeldzame planten
woekeren.
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Scougi jonggidsen december
1 december:
Hij komt, hij komt, die lieve goede… hoofdleider? koning? SINT!!! Zo is dat beste
jonggidsen, dus we hopen voor jullie dat jullie een beetje braaf zijn geweest , want je
weet: Wie braaf is krijgt…. Maar wel enkel als je komt tussen 12.30 en 15.30! Kort
samengevat: van 12.30 tot 15.30 sinterklaasvergadering voor alle jonggidsen, ook de
brave!
8 december:
Kerstmis in aantocht, dus dat betekent dat we nu hartje advent zitten. Wij als
voorbeeldige dames (en heer) zouden het toch niet kunnen maken van hier niet even
bij stil te staan/iets rond te doen. Kom allen naar de ADVENTSVERGADERING,
waar je het kaarsje in de krans kan zijn, het lichtje in de duisternis, of gewoon jezelf.

15 december:
Winter in het land, de vogels zoeken de tropische regio’s op, maar er zijn altijd enkele
keikoppen die liever thuisblijven. Om hen een duwtje in de rug te geven zullen we
vandaag nog maar eens traditiegetrouw vetbollen maken. Maar als je denk dat het
rollen van enkele bolletjes vet vandaag het enige is wat we jullie te bieden hebben zit
je mis! VETBOL-KNUTSEL-BRENG-PAPIER-MEE-VERGADERING!

21 december:
Advent vieren zonder te denken aan kerstmis zou tamelijk grof zijn, vandaar een
goed oud KRANSKE, waar jullie ongetwijfeld al lang naar uitkijken. Het thema dit jaar
is NATUUR, dus wees maar eens lekker creatief! En geen kranske zonder
cadeautjes, maar dit jaar kom je er niet vanaf met snel even te stoppen bij de winkel.
Je zal de handen in elkaar moeten steken, want je moet een ZELFGEMAAKT
DESSERT meenemen, en voor wie weet je nog niet.

29 december:
Vakantie voor jullie= studeren voor ons, waardoor er, helaas pindakaas, (hoor je het
al aankomen) GEEN VERGADERING is.

5 januari:
Drie koningen, drie koningen, geef mij…. De rest ken je vast wel. Zoniet, dan weet je
wat in te studeren tegen vandaag, want voor onze kassa wat te spijzen gaan we
vandaag nog eens het beste van ons geven! Dit kan geen probleem zijn met zo’n
enthousiaste bende jonggidsen, dus kom allen naar het lokaal om 9.30, zodat we
tijdig kunnen vertrekken om te DRIE KONINGEN. De vergadering eindigt om 12.30.
Zo, dit is dan het vooruitzicht voor de komende maand. Tot dan, en niet vergeten,
steeds in uniform!!
Groetjes,
Anika, Caroline, Joke en Wout

Jongverkenners
december
1 december krijgen we hoog bezoek in ons nederige dorpje.
Kom om 13u naar Don Bosco in de Vrijwilligersstraat en je
zal weten wie het is.
8 december verplaatsen we ons in gedachten naar het land
van bergen, muggen, monsters in meren en whisky.
Highlandgames.
15 december zitten jullie volop in jullie examens. Om jullie
niet te hard lastig te vallen gaan we rustig een paar baantjes
trekken. 14u15 is het uur van beginnen. Om 15u30 zit het er
al op.
21 december is het tijd om eens te denken aan wat er 2006
jaar geleden is gebeurd in ne stal ergens in het Midden
Oosten. Daarom: Kranske! Kom om 19u30 naar het lokaal,
verkleed in het thema NATUUR. Breng een zelfgemaakt
cadeautje mee, in het thema dessert (iets eetbaar). Het einde
van de festiviteiten is voorzien om 23u30.
29 december mogen jullie allemaal
feestdagen, en is er geen vergadering.
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5 januari mogen jullie nog eens allemaal afzakken naar de
stulp, want we gaan gezellig ons verzamelen rond de stoof en
rustig naar een filmpje kijken. Ik weet zelfs al de welke ☺

Scoutshand van de leiding,
Jan, Ben en Jasper

Einen scougi für die Gidsen
(in Jean-Marie Pfaff-Deutsch = mit haar erop ☺)

1 Am ersten Dezember komt Sint Nicolas mit seiner Zwartsen Pieten und höflich viel
kadootjes. Wie gut ist krijgt lekkers, wie stout ist dem roe. Von 2 bis 5 uhr.

8 Heute (den 8 dezember) gehen wir einen Filmke bekijken in unsere Lokaal. Wann jemand
e

ein gute dvd hat, nehmen sie das gerust mee e. Wir sorgen fr verschnapperingen (etwas su
schnabbelen ☺). 20 uhr im Lokaal bis 22.30.

15 Heute halten wir ein ‘theekransje’, sinds sie Examens haben. Wir versorgen Thee und
Gezelschafspielen und sie versorgen das Gezelschaf. Frei binnenfallen schwischen 2 und 5
uhr. Du darst fruher durchgehen oder spater kommen, du siest mar.

22 KRANSKE: einen hochtepunkt dieses Jahre, allen kommen dus! Wir verwachten sie
um 19u in unseres Lokaal. Wiederom verbleiten wir sie mit eten (einen heuse avondmahl
dieses mal, so nichts eten fur dem rest ☺). Jedes Persohn maakt eines Kado für ein andere
Gids. Macht etwas schon und kreatief. Nicht vergessen! Natuurlich auch slafgerief mitnemen,
want wir slafen in das Lokaal.

31 Neujahrsingen mit de gidsen. Kom mit vielen und mit ein Instrument wan sie das kan
bespielen, dan können wir ein bischen extra centjes verdienen für unsere Kasse. Wir
verwachten sie um halb 9 (im morgen).

5 Von 2 bis 5. Keine Ahnung was wir tun gehen heute. Komt das sehn, komt das sehn!

So, das war es für diese Monate. Wir gehen wiederom viel Plezier machen!

Viele Grübe von Zofie, Ruth und Haaidi

Winteruitdaging !
Een gesprek over Koning Winter met Sabine Hagedoren.

 
     

Er zullen inderdaad koude dagen zijn tijdens deze
winter. Dat merk je nu al: ik zag begin november
zelfs al mensen met handschoenen en sjaals op de
straat.
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Te koud om te spelen? Dat kan toch niet?!? Van
spelen krijg je warm. En trouwens, een warme jas,
een dikke sjaal en handschoenen doen al veel!


  

    





Ik mag niet alles verklappen, maar ik heb op de
luchtfoto een grote sneeuwwolk gezien die vanuit
het hoge noorden naar België op weg is. We kunnen
dus wel wat sneeuw verwachten, ja, zeker meer dan
vorig jaar. Haal de sleeën maar van de zolder!

Joepie! Om dit te vieren, organiseren we een wedstrijd met
een mooie prijs. Maak een mooie tekening of foto over de
winter, en steek deze vóór 15 december in onze
wedstrijdbrievenbus:
Winterwedstrijd, stekelbaarsstraat 24, 2340 Beerse

