31ste Jeugdweek jeugdraad Beerse
vrijdag 26 oktober - zondag 4 november 2007
Dag, datum, Begin/
Dagdeel
Einde
19u-…
Vrij 26/10
19u
Zat 27/10
13.30u-17u
Zon 28/10
14u-17u
Ma 29/10
Di 30/10

10u-17u

Woe 31/10
Woe 31/10

14u-16.30u

Do 01/11
Do 01/11
Vrij 2/11

14u-16u

Zat 3/11
Zat 3/11
Zo 4/11

14u-16u

19.30u-22u
8.30u-9.30u
9.50u-10.50u
11.30u-12.30u
14u-16.30u
20u
13u-17u

Omschrijving activiteit

Prijs

Openingsreceptie
Dj contest, ook voor 12-15 jarigen
Sciviro
Bmx cross (exclusief voor bmx’ers?)
+ pimp my bike competitie
Halloween, eten en drinken
inbegrepen
Fata morgana
Filmvoorstelling

Gratis

Organisatie,
verantwoordelijke
Dagelijks bestuur

(Vertrek-)plaats

Leeftijd
+14j

Dagelijks bestuur
Scouts

Korridor
korridor
Kerkplein
???

Gratis
Gratis

0-35j
8-15j

€ 2,00

Don bosco

Don bosco

6-12j

Gratis
€ 1,50

Ksa/vksj
Jeugddienst,
grabbelpas

Par pleinen
Gc ’t Heilaar

5-8j
5-12j

Go-Kart Race
Battle of the youth
Pretzwembad

Gratis
Gratis
€ 1,50

Chiro
Dagelijks bestuur
Vib

Chiropleinen
Sportterreinen Beerse
Zwembad

6-12j
14+
6-12j

Cluedo
Vlaamschen avond
Sportnamiddag, drank voorzien !

Gratis

Ksa-vksj

10-13j

Gratis

Gidsen

Bij ons op plein
Shelter
Sporthal

Leiding

6 Kleiputtentocht
Kom om 14:00 met de fiets naar het lokaal.
Vergeet zeker niet om reservekledij en een
handdoek mee te nemen, want het kan zijn dat je
vuil wordt ☺. Om 16:30 zijn we terug aan het
lokaal.

13 Bosspel
Kom om 14:15 naar de Heksenkuil (vlak bij het
stort), wij zullen daar staan wachten aan het
voetbalveld.
Om 16:45 kunnen jullie daar terug opgehaald
worden.

20 Sport en spel
Kom om 14:00 naar het plein. Werk die beentjes
thuis al maar goed los, want we gaan tot 16:30
het beste van onszelf laten zien.

28 Sciviro
Dit is zondag!! Kom om 13:15 naar het lokaal,
dan gaan we ons eens goed amuseren met alle
andere jeugdverenigingen van Beerse. Jullie
ouders mogen jullie om 17:00 terug aan het
lokaal komen ophalen.

2 Pretzwembad
Dit is in kader van de jeugdweek en
georganiseerd door de VIB. Kom om 09:40 naar
’t Beerke met je zwemgerief en 1.5 euro. Om
11:00 mogen jullie terug opgehaald worden. (ps:
het is vrijdag)

3 Hang-de-heldin-uit-dag
Tijd om jullie super powers eens aan de wereld
te laten zien! Kom om 14:00 naar het lokaal,
verkleed als heldin.
Om 16:30 is het dan weeral gedaan.

6 oktober:
Vandaag gaan wij met z’n
allen de speelpleinen van
Beerse onveilig maken. Want
vandaag is het
SPEELPLEINENTOCHT !!!!!!!
Laat die modder maar
komen!

13 oktober:
Na de pleinen komen de bossen, dus vandaag: een mega, bangelijk, super-deluxe, op maat gemaakt, keitof
BOSSPEL! Wij verwachten alle
welpjes om 14.15 u aan de wc’kes
van den Epelaar
U mag uw teerbeminde spruit
terug komen ophalen aan
diezelfde wc’kes om 16.45.

20 oktober:
Vandaag gaan we niet timmeren of
metselen of beton gieten of
uitkappen of vastlijmen…
Maar vandaag gaan we SJORREN!!
Dus warm die spiertjes maar goed op
en wrijft maar goed in de handen,
want er zal hard gewerkt worden.

28 oktober:
SCIVIRO
Met de alle jeugdbewegingen van Beerse worden vandaag kei leuke spelletjes
georganiseerd.
Wij verwachten jullie vandaag om 13.15u aan het lokaal. De vergadering is
gedaan om 17.00u

3 november:
Trek uw wandelschoentjes maar goed strak aan, en proef thuis voor de
zekerheid nog eens het verschil tussen suiker en zout, want vandaag is het
SUIKER-EN ZOUTTOCHT

AKELA, HATHI, BALOE, BAGHEERA, SHERE-KHAN

6 oktober:
Deze avond is het bal van de burgemeester. Het geschikte moment om
vandaag dan “Het-Bal-Van-De-Burgemeester-Vergadering te houden!
13 oktober:
oktober:
We houden onze vergadering buiten de scoutspleinen, aangezien de
KSA-VKSJ hier deze avond hun X-Stream tentfuif houden. Om in thema
te blijven is het vandaag dus X-Stream vergadering. Kom zeker met je
fiets en neem ook een paar reservekleren, -schoenen en een handdoek
mee…
20 oktober:
Kom om 10 uur naar het lokaal met je fiets. Voor de rest moet je geen
eten of drinken meenemen. Dit zullen jullie zelf moeten verdienen en
klaarmaken als jullie deze vergadering tot een goed einde brengen.
27 Oktober:
Vandaag is het startschot voor de jeugdweek. Voor het schema van deze
week moeten jullie zeker eens de website bekijken. Vandaag nemen we
deel aan de Sciviro. Wat, waar, wanneer en hoe kan je terugvinden op
www.scoutsengidsenbeerse.be. Het programma staat ook vooraan in de
scou scou scougi! Jochei !
3 November:
Om de herfstvakantie te beëindigen, houden we vandaag pleinspelen.
Dan kunnen we ons nog eens goed uitleven!
Tot dan, groetjes van jullie leiding,

Caroline, Joke, Anika en Wout

Oktober
06/10 De tijd is gekomen dat we het koren van het kaf
moeten scheiden, de mannen van de jongens.
Kleiputtentocht, breng zeker reservekleren mee. (geen
botten aandoen!)
13/10 De bladeren beginnen weeral te verkleuren en
vallen van de bomen, dus het wordt tijd voor een mega
vet strak bosspel. Dan kunnen we de gezonde boslucht
opsnuiven en het wonder der natuur aanschouwen:
bomen.
20/10 We zitten weeral iets langer dan een maand op de
schoolbanken, daarom gaan we eens aan onze fysiek
werken, sport en spel. Zorg er maar voor dat je in
topvorm bent, want we gaan er stevig tegenaan gaan.
27/10 Sciviro, een perfecte kans om te tonen dat de
jongverkenners van scouts Beerse harder zijn dan beton.
Het is dan ook het begin van de jeugdweek, gedurende de
herfstvakantie worden er verschillende activiteiten
georganiseerd door de jeugdraad van Beerse waar je
samen met je vrienden kunt aan deelnemen.

Groeten van jullie leiding: Ben, Jasper, en Jan

Gidsen oktober
0606-1010-07: Kleiputtentocht. 14u. Meenemen: reservekledij.
1313-1010-07: Kookwedstrijd. 10u. Meenemen: 5€ en gamellen.
19/20/21: Weekend. Meer info volgt, zie
www.scoutsengidsenbeerse.be (takhoekje gidsen)
2828-1010-07 (zondag): Sciviro. 13u lokaal. Meenemen: niks
0101-1111-07: Battle of the youth (jeugdweek). 19u lokaal (tot 22u).
Aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd.
0303-1111-07: Bosspel. 13.30u. Meenemen: fiets
0303-1111-07: Vlaamschen Avond. 20u lokaal (tot spreek zelf af met
ouders). Meenemen: fiets. Aanwezigheid: optioneel

Beo, Wolf en Panda groeten u

ALTIJD meenemen: goed humeur ☺
ALTIJD aan: volledig uniform (is dus met das)
ALTIJD: de mogelijkheid om te blijven plakken in het lokaal na 17u
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