KKKKKapOOOOOeNNNtjeSSSSSS FEBRUARI 2008

Zaterdag 2 Februari 2008
Liefste dagboek vandaag hebben we weer goed gespeeld. Ik heb mega mindy,
superman en Badman gezien op onze superhelden vergadering. Het waren Jef,
Maarten en Evi. Ik zelf was een pikatchu. Jullie zijn welkom om 14.00 uur, en
worden verwacht een held te zijn tot 16.30 uur.
Zaterdag 9 Februari 2008
Tofste dagboek vandaag hebben we iets gedaan wat ik zelf nog nooit heb
gedaan. Weet je wat? ik ga het niet vertellen als jullie het willen weten moeten
jullie het zelf maar eens komen uitzoeken.
Zaterdag 16 Februari 2008
Mooiste dagboek vandaag hebben we een toffe film gezien in ons lokaal. De
leiding vond hem ook grappig. Yobo heeft een toffe lach.
14.00 uur aan het lokaal voor onze film namiddag. Tot 16.30 uur
Zaterdag 23 Februari 2008
Beste dagboek vandaag heb ik mij steendood verveeld. Hoe dat komt? Omdat
we geen scouts hebben gehad, want de leiding moet zich voorbereiden op hun
jaarlijkse eetavond . Geen scouts maar jullie zijn allemaal welkom op onze
Spaanse avond vergezeld van mama en papa, oma en opa. Meer info zie vooraan
in de scougi.
Zaterdag 1 Maart 2008
Schatigste dagboek vandaag een vergadering gehad waar van ik niet veel
begreep. Ik kon op bijna niets een antwoord vinden maar toch zijn we
gewonnen. Maar wat ik wel weet is dat beerse ongeveer 16 500 inwoners telt.
Een kwisje over ons dorpje en omliggende streken.

Groetjes van jullie leiding
Kapi, Gigi, Pico, Chico, Yobo en Toto
P.S. vergeet je zeker niet in te schrijven voor onze Spaanse eetavond.

2 februari: Jullie mogen jezelf vandaag eens bewijzen tegenover de leiding,
want we gaan één tegen allen doen! Kom naar het lokaal om 14u
9 februari: We spreken vandaag af in het bos om nog is een bosspel te
spelen. Zoals vorige keer spreken we af aan het wc-huisje en dit om 14.15u
tot 16.45u
16 februari: Vandaag gaan we nog eens sjorren. Je kan al iets bedenken wat
we kunnen sjorren. Kom om 14u naar het plein en dan gaan we iets cool
maken! Om 16.30u is het gedaan.
23 februari: Er is geen vergadering vannamiddag want het is eetavond!!
Hopelijk komen jullie allemaal eten en zien we jullie daar!
Vele groeten van jullie leiding,
Akela, Hathi, Shere-Khan, Baloe en Bagheera
We gaan op weekend met de welpen en dit van 7 maart tot 9 maart.
Als je mee wil, vul dan onderstaande strook in en neem die dan
volgende vergadering mee! Meer info volgt nog!
-------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………………………(naam) gaat mee op
weekend van vrijdagavond 7 maart tot zondag 9 maart.

Kabouters februari !!!!
2 februari : “kabouter cinema” , ons lokaaltje wordt
omgetoverd tot een knusse cinemazaal ! kom dat
zien ,kom dan zien,19. .30 aan het lokaal en om 21.30
mogen jullie terug naar huis..
9 februari : Dorpspel , van 14 uur tot 16.30 aan ons lokaal , en krijg
een kant van Beerse te zien ,die je nog nooit hebt gezien!
16 februari : mmm… Valentijn-vergadering ,de liefde hangt in de
lucht ,en daar gaan we van profiteren. Kom dus zo
romantisch mogelijk naar het lokaal gehuppeld en
misschien sla je een echte man aan de haak ( en niet
zo een als Bill van Tokio hotel ☺ ☺ ☺)
23 februari : EETAVOND  inschrijven !! kom lekker eten in de
lambeer , en wordt bediend door jullie uitstekende leiding, (geen
vergadering dus  )
1 maart : BOsspel , tijd om nog een stevig los te gaan in het
bos!! Daarom om 14.15 uur aan het wc-huisje van de Epelaar en om
16.45 uur moeten jullie helaas weer naar huis .
Ps : een kabouter is steeds in uniform
Ps : kabouters mogen pas naar huis vertrekken als er is
afgesloten!!
Groetjes van de toffe leiding : JJp ; sona ,feere , kita ,loki , tana

Jongverkenners
2 februari
Men neeme een grote hal, veel water en ge zet den termostaat wa naar
beneden. Wat krijg je dan? Een schaatsbaan! Kom om 9u30 naar het
lokaal met de fiets. We zijn normaalgezien rond 12 uur terug. Neem
ook 4,5 euro mee (toch als ik tegoei heb geteld). Tip van de dag: tis ’s
namiddags veldrijden in de Lilse Bergen.
9 februari
We trekken nog eens de prachtige natuur van beerse in voor een
keineigsupergraaf bosspel. Kom naar de heimat met uwe kader me
twee wielen en een ketting en een koppel trappers.
16 februari
Eén tegen allen. Maak je borst al maar nat!
23 februari
Vandaag is het geen vergadering, maar jullie kunnen ’s avonds wel
komen eten op de formitastische eetavond!
1 maart
D to the R to the O to the P to the P to the I to the N to the G
Wat hebben we dan? Dropping! Kom om tien uur naar ons hok met
eten en drinken om den dag door te komen. Tip van de dag: doe
stevige stappers aan.

Groeten van de leiding
Ps: omdat jullie zo braaf zijn krijgen jullie een prentje van een banaan.
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2 FEBRUARI: HELAAS PINDAKAAS
GEEN

VERGADERING! DE LEIDING WAS TOE AAN EEN
WELVERDIENDE VAKANTIE EN BIJGEVOLG ZIJN ZE ER
ALLEMAAL VOOR EVEN TUSSENUIT GEKNEPEN …
HELAAS PINDAKAAS!

9 FEBRUARI: PLAYBACKSHOW
VANDAAG

MOGEN JULLIE NOG EENS ’T BEEST UITHANGEN.
BRENG VERKLEEDKLEREN MEE, OVERLEG MET 2 EN
MAXIMUM 3 MENSEN AL EENS WELK LIEDJE JULLIE
ZOUDEN KUNNEN BRENGEN, BRENG GOEI CD’KES
MEE. EN VOORAL LAAT ZIEN WELKE POPSTER IN DIE
BRAVE JONG-GIDSEN VERSCHOLEN ZITTEN.

16 FEBRUARI: VALENTIJN
WIE OH WIE DOET ER DEZE TIJD VAN HET JAAR TOCH
ZO ZIJN BEST??? JAWEL HET IS CUPIDO DIE ROND DE
14DE MENIG HARTEN SNELLER DOET KLOPPEN.
KOM OM 2U NAAR HET LOKAAL EN JE ZAL ZIEN WAT
CUPIDO VANDAAG VOOR ONS IN PETTO HEEFT !!!

23 FEBRUARI: EETAVOND
VANDAAG IS HET GEEN VERGADERING, MAAR WEL EETAVOND!
DUS TROMMEL JE FAMILIE EN VRIENDEN OP EN KOM MASSAAL ETEN!
MEER INFO KAN JE VINDEN OP WWW.SCOUTSENGIDSENBEERSE.BE

1 MAART: DROPPING
KOM

OM 10.00U NAAR HET LOKAAL. BRENG EEN
GOED GEVULDE BOTERHAMMENDOOS EN
VOLDOENDE DRINKEN MEE EN VOORAL VERGEET
GEEN GOEDE STAPSCHOENEN EN NE REGENJAS AAN
TE DOEN … ROND DEZE TIJD VANT JAAR KAN HET
IMMERS WEL EENS REGENEN!
PS: HEB JE ZELF EEN VEILIGHEIDSHESJE, BRENG
DAT OOK MAAR MEE!
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PS: Niet vergeten! Buitenlands kamp van 3 tot 13 juli in Gorges du Tarn.
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VERKENNERS
2FEBRUARI: GROTE PRIJS VERKENNERS BEERSE
VANDAAG GAAN WE VELDRIJDEN. AANGEZIEN ONZE
GROTE VOORBEELDEN (LEES:ERWIN VERVECKEN )
DAT VANDAAG IN DE LILSE HILLS AAN‘T DOEN
ZIJN, DOEN WIJ HET ELDERS.
KLEINE TIP: MSS BEST EEN SLECHT FIETSKE
MEEPAKKEN ZODAT GE NI MET UWE GOEIE
SCHOOLFIETS VAN DEN BERG VALT.

9FEBRUARI:
NU GAAN WE ECHT IJSBEREN!!!
LET OP: HET IS EEN WEEKJE LATER DAN GEPLAND,
MAAR DAAROM NIET MINDER LEUK (LEES :KOUD )
VERGEET ZEKER NIET: HANDDOEK EN ZWEMBROEK
EN WARME TRUI!
16 FEBRUARI:VALENTIJN
VANDAAG GAAN WE VALENTIJN SPELEN. PAKT MAAR
EEN MOOI BLOEMEKE MEE OM EEN OF ANDERE JONGE
SCHOONHEID AAN UWE KANT TE KRIJGEN

23FEBRUARI: EETAVOND
DIT WIL ZEGGEN DAT VERKENNERS OOK
MOETEN AFWASSSEN‘S AVONDS. VERDERE
INFO HOOR JE NOG WEL

1 MAART: SAUNA
SPREEKT VOOR ZICH HE …
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WAT TE DOEN ALS GIDS IN DE MAAND FEBRUARI?

Januari is gedaan. De buikjes zijn goed rond gegeten, de bankrekeningen gespijsd en de
wangetjes terug droog na het vele gekus. De dagen zijn weer wat langer, wat minder wit, en
hopelijk droger en warmer, met andere woorden, we zijn met onze twee voeten in februari
aanbeland.
Vrijdag 1 februari:

AVONDSPEL. Het is misschien al iets warmer, maar toch nog steeds
niks te warm. Warme kledij en een regenfrakske, zijn dus geen
overbodige luxe? Van 20 tot 22.30u (geen ijsberen dus de 2e zoals
eerder gezegd, maar geen paniek, van uitstel komt niet altijd afstel (zie
hieronder)).

Zaterdag 9 februari: IJSBEREN. Door een onnozel koerske den 2e ☺, zijn we niet geneigd
om daar in ons bikinike’s te gaan rondhossen en hebben we onze duik
in het koude water een weekje uitgesteld. Van half 2 tot 5, met alweer
warme kleding, een badpakske en een handdoek.
Zaterdag 15 februari: VERRASSING. Spannend, spannend, spannend. Komt dat zien tussen 2
en ½ van 10 (hihi).
Zaterdag 23 februari: EETAVOND. Wij gaan heel de dag druk in de weer zijn om alles klaar
te zetten en de koks bij te staan, zodat we jullie later op de avond een
heerlijke maaltijd kunnen voorschotelen. Kom dus allemaal zeker eten
(schrijf je tijdig in) en ons een handje helpen met de torenhoge afwas.
Zaterdag 1 maart:

“BEERSE EXPRESS”. Een mega vette vergadering. Om 10u aan het
lokaal met een lunchpakketje. Om 17u zijn we normaal terug.

Zaterdag 7 maart:

In uitgesteld relais, “SOFIE’ S VERJAARDAGSFEESTJE”. Zoals het
een goed feestje betaamt, tussen 2 en 5u ☺

En afsluiten doen we met een limerick:
De gidsen dat zijn een bende zotte meiden
die hun leiding met een massale opkomst extra zouden verblijden
Ze delen samen lach en traan
en andere bezigheden uit hun tienerbestaan
maar daar gaan we niet over uitweiden ☺

Kuskus Sofie, Ruut en Heidi
Een kleine vooruitblik in de toekomst;
- 5 en 6 april: kerika
- In de loop van de maand mei (datum wordt in overleg nog bepaald): gidsenfuif

Scouts en Gidsen Beerse

Denksport

Horizontaal
3. Thema van de eetavond 2008
5. Voornaam van mijnheer De Thaye
7. Wat krijgen de jongverkenners omdat ze zo braaf zijn?
8. Wat is het eerste woord op onze website?
12. De dichtste stad bij Beerse
13. Vrouwelijke groepsleidster
Verticaal
1. Vul aan: “Vrolijke … , da-at zijn wij!”
2. Hier gaan we op buitenlands kamp van 3 tot 13 juli.
4. Hollandse benaming voor ‘caravan’
6. Oerolifant
9. Fuif dat onze scouts organiseert
10. Wat is het favoriete dier van Yobo (Ossie) en Jan Van Calster (ex-King Loewie)
11. Wat doen onze welpen op 16 februari?

