Beste ouders, sympathysanten, oud-scouts, bommas en bompas, neven en
nichten, nonkels en tantes...
Op Zaterdag 29 maart geeft onze scoutsgroep weer zijn jaarlijkse tentfuif, MAMOET!
Door het grote succes (1700 bezoekers vorig jaar) zijn wij dit jaar op zoek naar enkele
helpende handen om onze leidingsploeg te komen versterken...
Geen moeilijk of zwaar werk.. maar gewoon plezant even achter de toog komen staan,
bonnetjes of tickets verkopen, of gewoon wat rond de tent een oogje in het zeil houden.
Met uw helpende hand hopen wij van de 3de editie van deze superfuif ook weer
een succes te maken.
Dus is die avond de spinners-club al volgeboekt, of is er geen vierde man meer nodig bij
het kaarten... DENK DAN ZEKER EENS AAN ONS!
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar calf_vc@hotmail.com
Met daarin: de naam(en), contactgegevens en de gewenste taak voor die avond.

Oplossing Scouts En Gidsen Beerse Denksport:
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Vrienden
Frankrijk
Spaans
Sleurhut
Andre
Mammoet
Banaan

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Welkom
Mamoet
Panda
Sjorren
Turnhout
Heidi

Beerse, maart 2008
Beste kapoenen,

Wij zouden jullie op 1 maart graag stipt om 14u aan het lokaal zien verschijnen zodat we snel met
onze leuke vragen en doe- opdrachten over ons dorpje kunnen starten. Nadat we rond 16.30u jullie
handjes weer hebben geschut mogen jullie weer met mamsie en papsie mee naar huis. En zien wij
jullie graag de volgende week terug

Een week later (8 maart) zien wij jullie graag weer stipt om 14u. Let wel op want deze keer spreken
we niet aan het lokaal af, maar aan de konijnenberg. Laat mama of de papa jullie afzetten aan het
voetbalveld van de konijnenberg(Bergakker, achter de lagere school van Vosselaar Het Heilig Graf)
dan zullen wij jullie daar met open armen ontvangen.

15 maart 2008. Hmm..... wat hebben we dan gepland voor onze kleinste kinderen van het
scoutsplein?? Ik zou eerst en vooral al willen zeggen dat we jullie niet mogen herkennen tussen al het
gras en de bomen van het plein. Wat wil dat nu weer zeggen vragen jullie je waarschijnlijk af. Wel,
jullie moeten als echte para’s naar het plein komen (jullie mogen dus niet opvallen in het gras) want
we gaan op paracommandotocht.
(de vergadering loopt van 14u tot 16.30u)

Op zaterdag 22 maart gaan we eens iets lekkers klaarmaken. Wat we gaan maken is nog een
verrassing maar als jullie een koksschort meenemen, zorgt de leiding voor de rest dat we nodig
hebben. (start: 14u stop: 16.30u)

Ik moet jullie iets heel ergs vertellen want vandaag 29 maart zullen jullie je vervelen vreest de
leiding. Want vandaag is het geen vergadering omdat de leiding hard aan het werken is voor de
drukke avond en nacht die hen tegemoet staat. De leiding geeft een fuif zodat jullie binnen enkele
jaren in mooie nieuwe lokalen kunnen zitten. Maar kapoenen niet panikeren want volgende week is
het wel weer scouts.

Vandaag 5 april 2008 gaan we iets doen aan onze conditie. We gaan namelijk sporten en spelen.
Willen jullie de sport beoefenen die jullie graag doen?? Ga dan naar de site van de scouts
www.scoutsengidsenbeerse.be dan naar Forum, dan naar kapoenen en plaats daarop welke sport
jullie graag doen. Misschien doen wij ook wel mee. Kom om 14u naar het lokaal en dan mogen jullie
als sportievellingen om 16.30u weer naar huis.
P.S.: doe jullie sportkleding aan (dit kan handig zijn)

Met vriendelijke groeten,
Jullie lieve leiding
Yobo, Pico, Chico, Toto, Gigi en Kapi

Jonggidsen Maart
1 Maart: We zullen eens zien of jullie je weg naar huis kunnen vinden. Met andere
woorden DROPPING! Je wordt al om 10 uur aan het lokaal verwacht met goede
stapschoenen aan je voeten en een rugzakje op je rug met daarin: boterhammetjes,
voldoende drinken, en een goede regenjas.
8 Maart: Joke verjaart vandaag-vergadering. Ja, je leest het goed: Joke verjaart
vandaag, en ze zal het geweten hebben, daar gaan wij voor zorgen! Gewoon om 14
uur aan het lokaal, samen met je goed humeur!
15 Maart: Een scoutsjaar zonder 1 tegen allen is geen scoutsjaar, Daarom gaan we
er vandaag voor zorgen dat ook dit jaar een echt scoutsjaar wordt. 1 TEGEN ALLEN!
22 Maart: Morgen mag je paaseitjes zoeken, maar vandaag kom je best nog even
naar de scouts voor een heuse PAASVERGADERING! Gelieve met de fiets te
komen, en ook 2 rauwe eieren mee te nemen.
29 Maart: Aangezien het vandaag MAMOET is, en jullie leiding daarmee de handen
al vol heeft, is het geen vergadering voor jullie. Ga op reis, spreek af met je
vriend(inn)en, speel thuis een gezelschapsspelletje,…
5 April: Ondertussen zijn we allen uitgerust van vorig weekend, zo uitgerust zelfs dat
we een echte verrassingsvergadering hebben opgesteld voor jullie! Nu jullie
nieuwsgierigheid geprikkeld is, rest jullie alleen nog maar te komen.
Groetjes van jullie leiding: Carolien, Joke, Anika en Wout

AANDACHT AANDACHT
Beste Jonggidsen, en ouders,
Dit jaar gaan we met de jonggidsen mee op jonggiverweekend met de gouw. Dit is
een weekend samen met alle jonggivers van heel de gouw kempen. Dit jaar vindt dit
plaats in de Hoge Rielen in Kasterlee. Het gaat door van 11 t.e.m. 13 april, en de
kostprijs bedraagt 15 euro. Verdere info hierover volgt nog, maar we zouden al graag
weten hoeveel jonggidsen er ongeveer meegaan. Daarom vragen we u onderstaand
strookje zo snel mogelijk ingevuld af te geven.
___________________________________________________________________
Ik_______________________________, ouder van__________________________
zeg hierbij dat mijn dochter meegaat op jonggiverweekend.
Handtekening

Jongverkenners: Maart

1 maart:

Spannend, spannend, spannend! Trek goede wandelschoenen aan om dan

gedropt te worden in the middle of nowhere. Dropping dus! Wees op tijd en paraat om
10 uur aan het lokaal. Half vijf afgelopen.

7 maart:

De zon gaat onder, de dagdieren gaan slapen en de nachtdieren

ontwaken.Welke geheimen van de avond gaan er ontsluierd worden? Kom maar tegen
20u naar het lokaal voor een vet strak nachtspel. Het einde zal tegen 22u zijn.

15 maart: Het dorp Beerse. Wat, waar, hoe en waarom. Wie zijn nu de Beersianen?
Dorpspel dus. Een spel in en over het dorp.

22 maart: Verrassingsvergadering, wat gaat dat geven?

29 maart: Vandaag spijtig genoeg geen vergadering voor jullie omdat de leiding moet
helpen in de opstelling van de mamoet.

Groeten van de jongverkennerleiding: Ben, Jasper en Jan

Wanneer? 19 april 2008

Waar? Verkennerlokaal

Hoe laat? 20.00u

SCHOL !!!!!

Sneeuw en hagel, regen wind,
daarvan is maart een vrind.
1maart
Vandaag gaan we een hutje maken om te zweten. Om 14uur aan het lokaal met
zwembroek en handdoek.
8maart
Filmvergadering. We spreken vandaag om 13uur af met een hoop verkleedkleren en
dingen die het maken van een film gemakkelijker gaan maken
15maart
Technieken: we zullen is zien wat jullie er van bakken en zo nodig bijschaven
22maart
Nu we vorige week onze technieken hebben gezien, zullen we eens een toren
rechtzetten met wat balkjes en stukjes touw. Om 10 uur aan het kippenhok met
een deftige schoofzak
Week voor mamoet
Vloerlegvergadering: in deze week gaan jullie de vloer in de tent komen leggen.
Verdere info komt nog
29maart
Mamoet-fuif : geen vergadering

Stevige Linker,

Bob – Stephan – Jan – Stijn

Hiede, Raat en Softi

Groetjes van jullie lieve leiding

Gidsen

De avonturen van Ridder Pierre-Henri
l vaak had hij stilgestaan bij dingen waar niemand zich vragen over stelt. Zo
filosofeerde hij de hele weg van Kontich naar Turnhout over het feit dat bij
alle diersoorten de mannetjes mooier zijn dan vrouwtjes; en waarom is dit
dan bij de mensen omgekeerd? Hij was immers een progressieve ridder, een
fanatieke verdediger van de evolutietheorie. Plots stopte zijn paard Merrie bruusk.
Pierre-Henri was een dierenrechtenactivist. Hij besliste dus om Merrie niet
hardhandig aan te pakken met de zweep of –moest dat niet helpen- haar manen af te
knippen. Hij stapte rustig af, en vroeg Merrie: “Wat is er gaande, mijn paard?
Waarom houd je halt in deze streek vol eenden, naaldbossen en keuterboeren? Wat
denk je dat de meerwaarde is voor jouw en mijn bekoorlijk leven, moesten we hier
de rest van onze dagen slijten?” Het bleef even stil. “Komaan, mijn rug op,” sprak
Merrie, “ik zal je iets tonen”. Pierre-Henri stelde zich geen vragen over het feit dat
zijn paard Merrie kon praten; daar had hij immers in het Waasland al over
nagedacht. Merrie vertrok terug. Hun korte reis bracht hen door bossen, poelen,
een hoge duin, en tenslotte over iets waar ze nog nooit over hadden gereisd.
Pierre-Henri, fervent taalpurist en neologismenliefhebber noemde het dan maar:
“asfalt”. Plots kwamen ze in een dorpje vol mensen die op handen en voeten liepen.
“Wel, Merrie, ik denk dat we na 77 jaren eindelijk onze queeste kunnen beëindigen.”
Op dit moment had hij lang gewacht. Het was een mooi moment. Zijn hart vervulde
zich van vreugde en diep genot. “Mij resten niet veel levensjaren meer”, sprak
Pierre-Henri de bevolking toe, “maar samen staan we sterk, en met eenieders hulp
kan ik mijn taak volbrengen.” Eenendertig maanden later liepen er talloze gezonde
kinderen rond, en ze spraken een opmerkelijk dialect. Pierre-Henri zag hoe de
laatste steen werd gelegd aan de tempel waarvan hij zolang had gedroomd. Daarna
volgde een groot feest waarbij de mannen het eten klaarmaakten en vrouwen het
hout voor het vuur hakten. En Pierre-Henri sprak zijn volk toe: “Beste Mensen, in
dit oord zullen honderden generaties kinderen plezier maken, in dit oord zullen
elke week zakdoekleggen, dikke-Bertha-met-een-zeel , tikkerke stopcontact en
balleke stamp worden gespeeld. Elke herfst zullen er vetbollen gemaakt worden en
nestkastjes. In de winter zullen ijssculpturen worden geschept. In de lente
verrassingsvergaderingen en playbackshows. In de zomer zullen er excursies zijn,
bijvoorbeeld naar Zoersel, Mol-Millegem of Balen. Mijn opdracht is volbracht, en ik
vertrek nu terug naar het hoge noorden om verslag uit te brengen.”

A

uizenden jaren verstreken, en tevens is de tempel, tevens benoemd met het
woord ‘lokaal’ dringend aan vernieuwing toe. Om het in de woorden van
Pierre-Henri te stellen: samen staan we sterk, en met eenieders hulp kan de taak
volbracht worden. U zal zeker nog horen van de mensen die zich bezighouden met
de bouw van de nieuwe lokalen.

D

