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Kapoenen
09 mei
Liefste kapoentjes,
vandaag gaan we ons geliefde dorp Beerse een beetje beter leren
kennen zodat jullie nadien alles weten zijn in beerse.
Daarom spreken we om 14.00 af aan het boudewijnplein.
16 mei
Kapoenen, er wordt gezegd dat de jeugd van tegenwoordig niet meer
zo sportief is en allemaal lui zijn. Vandaag is de dag om het
tegendeel te bewijzen.
14.00 boudewijnplein
23 mei
We gaan nog eens een plonsje den in het zwembad, we doen dit in
het stadpark te turnhout van 13u tot 16u, Meebrengen: 2€ en best
ook zwemgerief.
30 mei
Vandaag gaan we wat aan onze technieken werken die elke scouts
moet kennen om te overleven in het wild. Ben je benieuwd wat we
gaan doen, kom dan om 14.00 naar het boudewijnplein

Groeten van de beste leiding
van héééél de wereld!!

Welpen

Welpen

2-3 mei Weekend: meer info volgt
9 mei Vandaag een spetterende editie van de o zo bekende, maar o
zo leuke pleinspelenvergadering! Dus als je je dikste bertha, of je
platste jos nog eens wil bovenhalen, of als je zin hebt in een stevig
potje bottle-necken. Kom dan om 14u naar het boudewijnpleintje!

16 mei Vandaag gaan we kleiputten. Kom met je fiets naar het
Boudewijnpleintje! Neem ook een handdoekje mee en schoenen die
vuil mogen worden, GEEN LAARZEN!!! Neem misschien ook een
andere broek en T-shirt mee (en ev. extra ondergoed). We spreken af
van 14u tot 16.30u.

23 mei Hoe goed kennen jullie je dorp? Kom het ons laten zien op
het Boudewijnpleintje om 14u want dan spelen wij een super-vetgraaf dorpspel. Om 16.30u kunnen jullie ouders je daar komen halen.

30 mei Om 14u starten we met een mega-cool estafettespel! Om
16.30u is het gedaan. (Aan het Boudewijnpleintje.)

Een stevige linker van jullie leiding
Akela, Baloe, Shere-Khan, King Loewie en Bagheera

- Voor de welpen die het nog niet weten: het kamp gaat door van 2 tot
9 augustus. Meer info volgt nog.
- EN: EEN WELP KOMT ALTIJD IN UNIFORM NAAR DE
VERGADERING!!
- extra punten voor het kampspel voor de welp die ons kan vertellen wie de man in deze scougi is, en wat hij
juist gedaan heeft voor de scouts!
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JOENGVERKENNERS
IN DE MOND MAAI
(jongverkenners in de maand mei)

Eejn tot draai maai: Deze week gon wellie oep weekend. Het weekend goat dor in de hoge
riele in tiele. We vertrekke vrijdagssavos oem zes uur oept plaajn me de
velow, tis da wellie zowe sportief zen. En zondags, a we onderwege
genen platte tuub rije en gulie allemoal kunt volge, zen we rond een
uur of eejn oef tkan ok half tweje zen terug in Beirs en dan meugde
gullie nor huis. Ge hed al nen brief gekrege waarin stoa wa ge allemoal
in eiwe kabas moet steke. A ge dië kwaat ze, dan moette mer is nen
keejr oept takhoekske oep de saait kaaike. Zorgt er wel vor da ge eiwe
kabas meej kunt pakke oep de velow
(vrijdagavond om 6u op het plein met de fiets en rugzak. Zondag om 13u-13.30u zijn
we terug. De brief met wat je allemaal moet meenemen heb je al gekregen en staat
ook op het takhoekje .)

Nege maai:

Dees week gon wellie icognitovergadering doen tschent. Vor al de
manne die nie wete wa da da nei wer is. Awel tis dus de bedoeling da ge
nie eerst nort plein koemt, mer da ge oem 2u verkleejt ronlopt in beirs
city (gasthuisstroat, kerkplein, lindeloan, vredestroat). De bedoeling is
da ge zowe goe verkleejd ze da ge onherkenbaar zen. A we elkander nog
altaai nie herkend hemme oem half viejr koemde naar de inkoem van de
kaark.
(om 2u loop je verkleed rond in beerse dorp (gasthuisstraat, kerkplein, lindelaan,
vredestraat) en probeer zo onherkenbaar mogelijk te zijn, als je om half 4 nog altijd niet
herkend bent kom je naar de ingang van de kerk)

Zestiende maai:

Dees week gon we os eige nog is goe begaai in de klaaiputte. Komt
allemoal oem tweej uur nort plein me eiwe velow en ge moogt dreug
kleire meepakke oem achteraf on te doen, a ge het wa kouw het.
(kleiputtentocht, 2u plein met fiets en reservekleren)

Dreientwintig maai: Oemdat vandaag werm ga worre volges de fraank en sabine oep den
tellevies, gon we os eige nog is zeiknat moake me een ressel
woaterspellekes. Kom oem tweej uur nort plaan.
(waterspelletjes, 2u plein)

Dettig maai:

Vandaag meugde probere de leiding af de dreuge,want dees week gon
wellie eejn tege alle speule. Weeral oem 2u oep os plaan.
(een tegen allen, 2u plein)

Gruute van ullie laading
Zotte jakke, dwaze jos, ranzige steven, geflipte Hanne
(groeten van jullie leiding: jan, joshua, steven en Hanne)

Jonggidsen
Weekend 1-2-3 mei
Meer info kan je terugvinden op de brief die jullie eerder al
gekregen hebben.
Kort samengevat: We vertrekken vrijdag om 18 uur met de fiets
aan het lokaal en komen zondag rond 14 uur terug aan.
Je zorgt ervoor dat je al uw bagage zelf op uw fiets kan
meepakken!
Zaterdag 9 mei
Estafetten:
Jullie mogen bij goed weer een handdoek meenemen en eventueel
jullie bikini onder jullie uniform aan doen.
Zaterdag 16 mei
Dorpspel
Zaterdag 23 mei
Als onze atleten van Parijs naar Beerse kunnen fietsen, kunnen
wij ons ook wel eens aan een fietstocht wagen! Kom om 10 uur
naar het lokaal met een stevig lunchpakket en veilige fiets.
We zijn zeker om 16 uur 30 terug.
Zaterdag 30 mei
1-tegen-allen
Zaterdag 6 juni
Aangezien we volop met onze examens bezig zijn, houden we het
vandaag rustig, maar toch plezant! Als jullie willen weten wat
dit inhoudt, moeten jullie zeker naar deze vergadering komen!

P.S.: We gaan van 8 tot 18 juli op kamp in Geraardsbergen.
Meer info en inschrijvingen volgen zo snel mogelijk! Houd
jullie mailbox en het takhoekje goed in de gaten!
Groeten van jullie leiding; Anika, Caroline, Lise & Michiel

Verkenners
MIJ en JUNY
1-3 MIJ: weekend maar dat wisten jullie al.

9 MIJ: vissen. pakt gerief mee maar think basic!

16 MIJ: avondvergadering: pakt 7 euries, ne fiets en een goed humeur mee.
Het begint om half acht en het is gedaan om haf elf.

23 MIJ: pakt eten, goesting en nen blauwdruk voor een sjorconstructie mee

30 MIJ: technieken. Pakt uw gezond verstand mee

6 JUNY: Dorpsspel. Pakt zeker niks mee want ge hebt niks speciaal nodig.

13 JUNY: examens anti stress part I. Pakt zeker al uwe stress mee, der zal
ne container staan om te dumpen.

20 JUNY: examens anti stress part II. Pakt zeker al uwe stress mee, der zal
ne container staan om te dumpen part II.

27 JUNY: Laatste vergadering. Info zal jullie postduif-gewijs nog bereiken.
Pakt zeker graan mee om die duif een fooi te geven.

Groeten van 4 giants

