Periodiek Maandblad – 28e Jaargang Nr. 2
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Avond

14u-1630u

Avond
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14u-16u

Avond

9u-12u
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13u-19u

Avond

13u-17u

1930u-22u

Avond

Zon 26/10

Zon 26/10

Ma 27/10

Ma 27/10

Di 28/10

Di 28/10

Di 28/10

Woe 29/10

Woe 29/10

Woe 29/10

Woe 29/10

Do 30/10

Do 30/10

Do 30/10

17u

Avond

Ouders ook welkom

14u-19u

Zat 25/10

Zat 25/10

OJÉ ! Ridders en Jonkvrouwen

avond

Vrij 24/10

Blikjesfuif

Battle of the Youth

Zeepkistenrace (zelf zeepkist maken)

Landenbuffet
Mee koken en eten : €5
eten kinderen : €5 / volwassenen : €6
eten : 1730u-19u
Karaoke

?

Pretzwembad : drie shiften van 50 minuten

Spellekesavond

Speelnamiddag ‘Herfstkriebels’

?

Sjottercompetitie : inschrijven ts 19u-2030u

Studio 100 sterrenparade

CULTFILM

?

FEEST : 3 jaar Korridor

Vlaamse avond (vertrek bus -> beerse 03u)

Take Off : Opener jeugdweek

19.30u

Vrij 24/10

omschrijving activiteit

begin/
einde

Dag,datum,
Dagdeel

0

0

0

0

€5
€6

?

€1,5

0

€3

?

1

0

?

?

?

0

0

0

Prijs

Korridor

Ksa-VKSJ

Scouts/gidsen

Korridor

Jeugddienst

?

VIB

Korridor

Jeugddienst

Chiro ?

Korridor

Ksa-vksj

Korridor

KLJ ?

Korridor

Werkgroep jeugdweek

Shelter

Werkgroep jeugdweek

Organisatie,
verantwoordelijke

Jeugdweek jeugdraad Beerse
Grabbelpas jeugddienst

vrijdag 24 oktober - zondag 2 november 2008

Korridor

Parochiale jeugdpleinen

Kerkplein

Korridor

Djoelen, Oud Turnhout

?

Zwembad Beerke

Korridor

Gc ‘t Heilaar

?

Korridor

Parochiale pleinen

Korridor

?

Korridor

Kerkplein

Shelter

kerkplein centrum 19.30u /Vlimmeren 20u

(vertrek-)plaats

+16

+14

10-17j

+16

6-12

?

6-14

+14

kleuters

?

+14

5-10j

?

?

+16

6-12

+16

kern

Leiding

Leeftijd

Av

?

15.30u

Zat 1/11

Zo 2/11

Zo 2/11

Toneel Korridor

?

Afterparty Toneel

Toneel Korridor : Diplodocus Deks

19.30u

6 prijzen

Jeugdweek Awards : gala

Zat 1/11

Av

Vrij 31/10

Indoor Minigolf + Zwemmen

Rustdag

8.30-17u

Vrij 31/10

Halloween

Zat 1/11

10u-17u

Vrij 31/10

-25j:€3
€5

?

-25j:€3
€5
0

0

€15

€2,5

Korridor

?

Korridor

Korridor

Werkgroep jeugdweek

Jeugddienst

Don Bosco

GC ’t Heilaar

?

GC ’t Heilaar

GC ’t Heilaar

Korridor

Vertrek bus stadionlaan

Don Bosco

+14

?

+14

+14

14+

12+

5-13j

Kapoenen Oktober
4 Oktober : Vandaag daagt de leiding haar kapoenen
uit ! Eén tegen allen vergadering dus !Om 14.00 uur
aan het lokaal ! Einde  16.30
11 Oktober: Bosspel ! We spreken af aan ’t Wc huisje,
(www.scoutsengidsenbeerse.be  takhoekje kapoenen voor route

De leiding verwacht jullie daar om 14.00 uur
en om 16.30 mogen de mama’s en de papa’s jullie
daar terug komen ophalen!

beschrijving).

18 Oktober : We spelen een spel vandaag ! Welke
kapoen houdt nu niet van gezelschapspelletjes ? Maar
vandaag pakken we het wat groter aan ! Reuze
ganzebord spel ! Om 14.00 uur aan het lokaal! Om
16.30 mogen mama & papa je komen halen !
25 Oktober : Ojéé ! Het startschot van de jeugdweek
is alweer gegeven ! Vandaag spelen we een spel met
alle jeugdbewegingen van ons dorpje! Afspraak om
14.00 uur op het kerkplein! Mama & papa mogen jullie
wel pas om 17.00 uur komen halen om jullie in bad te
steken :p!

Groeten van jullie leiding,
Chico, Gigi, Kapi, Pico, Toto, Yobo en Kerrie

Ps; Kamp zal dit jaar doorgaan van 20 tem 25 juli !!

Kabouters ! !
4 Oktober : Vandaag is het dierendag! En aangezien kabouters echte
dierenvrienden zijn, gaan we vandaag iets doen waarmee de diertjes ons nog liever
gaan zien dan ze al deden. Om 2 uur aan het lokaal voor meer uitleg!

11 Oktober : Vandaag allemaal iets vroeger uit de veren,want vandaag moeten
Jullie al om half 11 aan het lokaal zijn,want het is kookvergadering!! Jeeeej.
Meebrengen : een gamel,bestek,boter,en VERS voedsel om mee te koken! Géén
blikvoer! Jullie ouders mogen jullie komen halen om kwart voor 2
hihihi

18 Oktober : Vandaag staat er iets heel speciaal te gebeuren!nl. GRIEZELTOCHT

!! woehahah!! jullie worden verwacht om 19 uur aan de
parking van de Lilse Bergen ( de camping-ingang) en jullie ouders
mogen jullie komen halen om half 9. Meebrengen : een zaklamp , (
een voor sommige misschien een propere onderbroek hehe )

25 Oktober : Vandaag is het “ojé” een leuk spel dat gemaakt is door de jeugdraad
van Beerse en het gaat over ridders en jonkvrouwen, en daar mogen we zeker niet
op ontbreken! We verwachten jullie om 14.00 aan het plein en daar mogen jullie
ouders jullie ook komen halen om half 5,

Heel veel natte kusjes van jullie super leiding :
:

Kilroi – Feere - Raasja - Sona - Kita – Loki

Een kabouter
komt steeds
in uniform !!

Wie denkt er sterker te zijn dan de leiding? Kom dat vandaag 4 oktober dan
maar eens bewijzen, want we spelen 1 tegen allen.
14u @ het lokaal en om 16u30 mogen jullie ouders je daar weer komen halen.
11 oktober spelen we een vet, cool, graaf bosspel. Kom om 14u naar het wchuisje (plannetje op de site www.scoutsengidsenbeerse.be onder takhoekje
welpen) Om 16u30 kunnen jullie ouders je daar komen halen.

Vandaag 18 oktober gaan we griezelen in de Lilse Bergen! Jullie kunnen vandaag laten zien dat jullie geen watjes zijn! We spreken af aan de ingang van de
Lilse Bergen. De griezeltocht begint om 19u en zal om 21u 30 gedaan zijn!
25 oktober organiseert de jeugdraad van Beerse Ojééé in het kader van de
jeugdweek. Start 14uur op het kerkplein, einde is voorzien om 17uur
Een stevige linker van jullie leiding
Akela, King-Loewi, Shere-Kahn, Baloe en Bageerha

ps: een welp is steeds in uniform, dit wil zeggen scoutshemd, groene broek, das en welpenpet!
ps2: op de site (takhoekje) staat het welpenlied en gebed.
Leer dit goed zodat iedereen de tekst foutloos kan. Ook
tweede en derde jaars!

OKTOBER – OCTOBRE – OCTU
OCTUBRE – OCTOBER – OKTOBER
De vierde
Werelddierendag
Kom om 14u00 naar het lokaal met fiets, botinnen, reservekleren en handdoek.
Ps: Scouts en Gidsen Beerse bestaat vandaag 70 jaar: Hoera!
Den elfde
„Appel en ei“ tocht
Kom om 14u00 naar het Tempelhof, om 16u30 zijn we daar terug.
Ps: Het is vandaag X-Stream op het plein, daarom dat we op een ander afspreken.
Den achttiende
Koken
Kom om 10u00 naar het lokaal met wat rauwkost dat je gaat omtoveren tot minder rauwe kost.
Ps: 1) We eindigen vandaag om 14u00. 2) Blikvoer en voorgemaakt voedsel = verboden.
De vijfentwintigste
Zeepkistenmaakvergadering
Kom om 14u00 naar het lokaal met materiaal dat je denkt te kunnen gebruiken.
Ps: het is deze week jeugdweek, houd de scoutssite in de gaten om te zien of we nog iets meedoen.
Den dertigste
Zeepkistenrace
Kom om 12u30 naar het lokaal, we gaan deze namiddag eens laten zien wat Jong-Gidsen kunnen!
Ps: Einde van de race is om 17u00, we zullen dus iets later terug op het plein zijn.
NOVEMBER – NOVEMBRE – NOVIEMBRE – NOVEMBER - NOVEMBER
Den eerste
1 NovemberNovember-vergadering
Kom om 14u00 naar het lokaal voor een spetterend spel!
Ps: Het is vandaag Allerheiligen, het spel zou wel eens in dat thema kunnen zijn.

Ps: Vergaderingen beginnen meestal om 14u00 en eindigen meestal om 16u30.
Jong-Gidsen komen altijd perfect in uniform! (hemd – das – groene broek/rok)

Scougi oktober JongJong-Verkenners
We zijn in oktober met ons tijdsschema…
…en zoals jullie allemaal weten;
Oktober is de “is nekeer” maand !!!
Wat staat er op jullie tof agenda…

-Zaterdag
-Zaterdag
-Zaterdag
-Zaterdag

4 oktober: Is nekeer Kleiputten? 14u lokaal
11 oktober: Is nekeer laddercompetitie? 14u Tempelhof
18 oktober: Is nekeer aan onze groepsgeest werken 14u lokaal
25 oktober: Is nekeer sjorren 14u lokaal

En omdat jullie zo braaf waren op de kermis een blad! De leiding

-!,/%'%'"-#+
Bosspel 11 Oktober

#

Dag van de jeugdbeweging

/



DUS in uniform naar die schüle 17 Oktober

Zeepkist Bouwen



18 Oktober

7

25 Oktober OJÉ + Jeugdweek (hou

de site in het oog en meer info hieronder) 30 Oktober
Oktober:
er Zeepkisten
race van de scouts (van 1 tot 5)

Sofie

1 November Ver-assing!
Wout
Gert
Ruut

(

Vanaf vrijdag 24 oktober tot en met zondag 2 november is het jeugdweek.
jeugdweek
Wat houd dit nu in ? Tijdens de jeugdweek organiseren alle jeugdverenigingen
van beerse activieten voor ALLE jeugd in beerse.
Wat valt er allemaal te doen ?
24/10 : Vlaamse avond in JH Shelter te vlimmeren
25/10 : 3 Jaar korridor In Jh Korridor te Beerse
26/10 : Film avond in JH korridor
27/10 : Sjottercompetitie in JH korridor
28/10 : Spellekensavond in JH korridor
29/10 : Karaoke in JH korridor
30/10 : Zeepkisten race van de scouts (van 1 tot 5)
Battle of the youth van de ksa (van half 8 tot 10)
Blikskesfuif in JH Korridor
01/11 : Toneel van Jh korridor 19.30u + Afterparty in JH korridor
02/11 : Toneel Jh korridor 15:30u
Dit zijn alle Activiteiten waar jullie aan mee mogen doen.
Al deze activiteiten zijn vrijblijvend.
Buiten de zeepkisten race waar we met de gidsen deel zullen nemen.(dit
dit is
dus een
e en scouts vergadering)
Voor die genen die mogen is de battle of the youth ook zeker een aanrader
daar strijden
alle jeugdbewegingen tegen elkaar dit is elk jaar al een leuke strijd
geweest.(dit is tevens een activiteit waar de leiding ook aanwezig zal zijn)
Ook het toneel is zeker een aanrader zo kunnen jullie een aantal gidsen en 1
van jullie leiders aan het werk zien.

VERKENNERS
4 oktober: om aan te moedigen dat jullie altijd volledig in uniform komen gaan we daar vandaag maar
is een vergaderingeske rond doen => perfect in uniform vergadering (en let op ps2). Maar vermits
we daar genen helen tijd mee bezig kunnen zijn doen we nog iets anders ook. We spreken af aan
onze boomhut om 15.15 stip en het is gedaan om 19.15 stipt en ge moogt niet blijven hangen.
Breng mee kookgerief en een heerlijk avond maal dat je zelf voor je eigen gaat klaar maken.
Geen blik voeder da is alleen voor katten.
11 oktober: Breng mee oud afgedank materiaal dat we kunnen gebruiken om een snelle zeepkist te
maken. Zoals bv. een oude gocart of ne velo. We slijpen en we lassen dan tot we iets vet hebben
gemaakt. Dat is voor de race van de jeugdweek.
18 oktober: Iedem 11 oktober
25 oktober: OOOOOOOOOJJJJJJJEEEEEE Pakt van 14.00 TOT 17.00
Donderdag 30 oktober: zeepkistenrace 12.30 aan het lokaal. TOT17.00 uur
1 november: Halloween?????
Ps1: kom altijd met de fiets of ge bent geschoren

Ps2:

een verkenner die niet

volledig in uniform is is
een waardeloze
verkenner!!!

En knoop dat goed in je oren…

Scougi jinners
4 oktober:
Wat doen? De handige harry uithangen.
Wat meenemen? Iets waarmee je podiumelementen kan maken
en/ of waarmee je het lokaal gezellig kan maken.
11 oktober :
Wat doen? Koken
Wat meenemen? Stevige stapschoenen, gammel, bestek, …
18 oktober:
Wat doen? Zeepkist maken
Wat meenemen? Iets dat we misschien wel eens zouden kunnen
gebruiken.
25 oktober:
Wat doen? Spelen op ooohjeeee (van jeugdweek)
Wat meenemen? Goed humeur
Knuffeltjes van de tofste leiding
JAN, BOB EN INGE

