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Zaterdag 6 september

Overgang scouts en gidsen
Beste scouts en gidsen,
Beste ouders,
Het nieuwe scoutsjaar is weer in zicht, daarvoor deze kleine, algemene brief. Ook dit jaar
gaan we er weer een gezellige bedoeling van maken met een hapje en een drankje. Voor
diegene die over gaan zullen dit heel belangrijke dagen worden in hun leven. Maar voor
diegene die niet overgaan ook. Het zal een onvergetelijke en avontuurlijke dagen worden.

Programma
Vrijdag 5 september:
De jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners en jing die overgaan worden om 19u30
op het plein verwacht. Wat breng je mee: slaapzak, matje, eten voor 2 keer, drinken, fiets…
De jongivers die giver worden worden verrast met een avondspel, de givers die jin worden en
de jinners die leiding worden mogen een nachtje op stap.
Zaterdag 6 september:
In de voormiddag:
De leden die zijn blijven slapen gaan niet meer naar huis en zullen samen met de leiding de
laatste voorbereidingen treffen.
13u:
We vertrekken in groep en per fiets naar de overgangsplaats. Daar krijgen de kleinsten de
kans krijgen om ook naar de volgende groep over de gaan. De proeven en animatie zal
onmiddellijk van start gaan na de aankomst in lilse bergeskes. Moe maar voldaan vertrekken
we dan om 17u terug richting Beerse.
Bezinning
Als we in Beerse zijn aangekomen rijden we ineens naar het Oud Park om daar een korte
bezinning bij te wonen.
Scouts en gidsen foor
Na de bezinning zullen we allemaal richting lokaal gaan. Hier staat een BBQ te wachten voor
diegene die ingeschreven hebben en ook wordt er voor gezorgd dat er op zo een zwoele
nazomer avond voor geen droge kelen zullen ontstaan. Na het eten zal het start schot worden
gegeven aan onze foor die duurt tot we geen hand voor ogen niet meer zien. Daarna maken
we een gezellig vuurtje en kan er gezongen en gedanst worden. Ook zal er een moment zijn
voor bedanking van aftredende leiding en het voorstellen van de nieuwe tak leiding.
Hopelijk mogen we een massa volk verwachten, wij staan er in ieder geval al voor te popelen.
De scouts- en gidsen leiding

KAPOENEN
6 september
Overgang! Vandaag nemen we afscheid van de oudste kapoenen die naar de
welpen of kabouters gaan.
Voor meer info zie vooraan scougi.

13 september
Er zullen vandaag heel wat nieuwe kapoenen bijkomen die we nog niet zo
goed kennen, ook een deel van de leiding zal nieuw zijn. Tijd dus voor een
kenjemedekapoenenleiding vergadering.
Start: 14.00u Einde: 16.30u

20 september
We kennen nu de nieuwe kapoenen en de nieuwe leiding al maar kennen
we ons eigen dorp nog wel goed? Kom om 14u naar ons lokaal dan gaan we
samen op verkenning. Om 16.30 kunnen jullie terug worden opgepikt.

27 september
De leiding is op weekend, geen vergadering dus. 

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

KABOUTERS SEPTEMBER
6 september: OVERGANG
Vandaag nemen we afscheid
afschei van de derde jaar kabouters en
heten we nieuwe kabouters welkom. Dit gebeurd naar
jaarlijkse gewoonte op de Lilse Bergen en we sluiten af op het
plein met een BBQ en een gezellig kampvuur. Alle info
hierover vinden jullie vooraan in de scougi!
13 september: KENNISMAKING
Omdat er heel wat nieuwe kabouters zijn bijgekomen, gaan
we vandaag elkaar wat beter leren kennen.
kennen. We verwachten
jullie om 14:00 op het plein en om 16:30 zit de vergadering er
op.
20 september: KLEIPUTTEN
We vliegen er deze maand meteen stevig in! Doe stevig
schoeisel met veters aan en breng reservekleding en een
handdoek mee. Ook zeker je fiets niet vergeten!! We
beginnen om 14:00 en eindigen om 16:3O aan het lokaal.
27 september:: GEEN VERGADERING
HELAAS PINDAKAAS! Geen vergadering vandaag. Een goede
gelegenheid dus om te helpen met de afwas en den boven te
stofzuigen. (hihi☺)

Groeten van jullie nieuwe leiding:: ?, ? en ? en minder nieuwe
leiding: Feere, Kita en Sona.

:HOSHQ

VHSWHPEHU
Vandaag wisselen de derdejaars de welpen definitief in voor de jong-verkenners en
verwelkomen we nieuwe eerstejaars welpen. Dat wil zeggen dat het overgang is vandaag.

VHSWHPEHU
Wie is wie, wat is wat en nog veel meer kan je vandaag te weten komen op de
kennismakingsvergadering.

VHSWHPEHU
Vandaag trekken we erop uit om het mooie Beerse wat beter te leren kennen in een
dorpsspel

VHSWHPEHU
Helaas pindakaas! De leiding moet allemaal samen vergaderen, en kan jullie vandaag niet
entertainen.

RNWREHU
Als jullie denken sterker te zijn dan de leiding, kom het vandaag dan maar bewijzen tijdens
de spannende één-tegen-allen vergadering.

RNWREHU
Vorige week hebben jullie laten zien of jullie al dan niet sterker zijn dan de leiding. Vandaag
nemen jullie het tegen elkaar op in de fantastisch laddercompetitie.

Groeten van de beste leiding van de heeeeeeeeeeele wereld

WEDSTRIJD !!!
Ontwerp een nieuw logo voor Scouts
en Gidsen Beerse.
Het logo zal de komende jaren gebruikt
worden als officieel logo op oa t-shirts,
eeuwige roem verzekerd dus.
Mail je logo naar
scougi@scoutsengidsenbeerse.be of
geef het aan je leiding.

Zoals elk jaar is het vandaag ook weer overgang. Met pijn in het hard nemen we
afscheid van onze lieftallige derdejaars :-( Maar er komen natuurlijk ook nieuwe
jonggidsen bij en die zullen we met open armen ontvangen. Meer informatie
over den overgang zie vooraan scougi!

Of we het nu willen of niet, we worden elk jaar een dagje ouder en dit is ook zo
voor de leiding. We kunnen dit niet ongevierd voorbij laten gaan, dus vandaag is
het Anika’s en Lise’s Birthday party!!! Wil je dit niet missen, kom dan allemaal
om 14u naar het lokaal. Cadeautjes zijn welkom. ( MOPJE!!).

Zoals jullie al wel gemerkt of gehoord hebben is het weer feest op ons
kerkplein, met andere woorden de kermis is weer in Beerse-city gearriveerd.
Daarom spelen we vandaag het foorwijvenspel. Om je beter te kunnen inleven
en om meer kans te hebben om te winnen, kom je best verkleed als een foorwijf
(= marina) naar het lokaal.

Omdat het jaar toch al mooi is ingezet, gunnen we jullie vandaag een dagje
rust. De leiding is op leidingsweekend. Hopelijk zijn jullie volgende week weer
enthousiast aanwezig.

Vandaag is het werelddierendag. Onze vergadering staat dus vandaag dan ook
volledig in het teken van deze lieve wezentjes. Wat nemen we mee: fiets,
bottinnen aandoen, propere kleren en handdoek. Tot dan!

Vele groeten van jullie nieuwe leidingsploeg:
Anika, Caroline, Michiel en Lise

Ps: De vergaderingen beginnen steeds om 14u en eindigen om 16u30 tenzij anders vermeld.
Een jonggids komt ook steeds volledig in uniform (groene broek/rok, hemd en das!).

JONG-VERKENNERS

Vrijdag 5 september: wat? Avondspel
wie? De jong-verkenners die overgaan
omschrijving? Jullie komen om 19.30 u naar het lokaal en
blijven daar ook slapen. ’s Morgens gaan we rechtstreeks
naar de overgangsplaats.
benodigdheden? Slaapgerief, fiets, ontbijt en lunchpakket
voor zaterdag. (Meer info vooraan scougi)
Zaterdag 6 september: wat? Overgang
wie? De jong-verkenners die overgaan zeker, maar
iedereen is welkom!!!
omschrijving? De Jong-verkenners die overgaan
vertrekken reeds ’s morgens. De rest wordt om 13 u met
de fiets aan het lokaal verwacht. We vertrekken met
zen alle naar de overgangsplaats. Traditiegetrouw is er
nadien ook een bezinning en BBQ. (meer info vooraan in
de scougi)
Zaterdag 13 september: wat? Kennismakingsvergadering.
omschrijving? Er zijn een aantal nieuwe gezichten die
we gaan leren kennen.
Zaterdag 20 september: wat? Kermisspel.
omschrijving? De kermis is aangekomen in Beerseland
en daar gaan we van profiteren.
Zaterdag 27 september: wat? Geen vergadering!!!
waarom? De leiding moet vergaderen.
Zaterdag 4 oktober: wat? Kleiputtentocht.
benodigdheden? Reservekleren, fiets.
opmerkingen? Geen botten aan doen.

Groetjes van de leiding!!!
?, ?, ?, ?

Gidsen September
Vrijdag 5 September
De gidsen die overgaan naar den Jin worden
vrijdagavond om 19.30u aan het lokaal verwacht met
slaapzak en matje. Zij wagen zich aan een
begeleidende avondwandeling waarbij ze op locatie
zullen overnachten. De volgende dag staan jullie klaar
om de leiding in de voormiddag nog een handje te
helpen en om in de namiddag nog over te gaan. (meer
info vooraan scougi)
Zaterdag 6 september
Alle gidsen die niet overgaan zijn nog altijd welkom en
worden om 13u aan het
lokaal verwacht met fiets.
Zaterdag 13 september
Ken je vriendje, ken je medeleden, ken je leiding?
Vandaag draait het hier allemaal rond. Met andere
woorden; kennismakingsvergadering!
14u lokaal.

Zaterdag 20 september
De kermis is weer in het land, wat wil zeggen dat
het uiteraard weer tijd is voor een heus
kermisspel. Wat jullie allemaal gaan doen weet
nog niemand, maar kom allen om 14u naar het
lokaal en je zal wel zien ☺.
Vanavond is het kermisfuif , georganiseerd door ons. Als je zin
hebt en mag van thuis, zeker afkomen ☺. Het is zeker geen
verplichting !!

Zaterdag 27 september
Nieuw jaar, nieuwe regelingen, nieuwe
vergaderingen voor de leiding.
De leiding is op weekend om het nieuwe jaar een
beetje op orde de stellen.
Geen vergadering dus, helaas pindakaas !!

Zaterdag 4 oktober
Klei + water + fiets + plezant
Kleiputten !
14u lokaal

Groetjes,
Ωουτ, Ρυυτ, Γερτ εν Σοφιε

Verkenners

5 en 6 september: overgang. Vanvoor in de scougi staat alles uitgelegd over hoe dat het allemaal
ineen zit dit weekend.
13 september: omdat goed begonnen half gewonnen is en daardoor logiserwij slecht begonnen half
verloren gaan we proberen om het jaar goed in te zetten. Het wordt achteraf nog maar bekijken of
het echt wel zo’n goed plan was want ge krijgt al direct inspraak op ons parlement.
20 september. T’avond is er een fuifke in de lambeer wat geen scoutsactiviteit is maar ge moogt
altijd komen, alleszins, da is een kermisfuifke en bij een kermisfuifke hoort er een kermis en bij een
kermis horen geen kleiputten maar vandaag wel. Kermiskleiputten dus en pakt maar voorzeker
reservekleren mee.
27 september zitten wij met heel de leidingsploeg ergens te zweten om is te overleggen hoe we het
jaar gaan aanpakken. Allemaal heel boeiend maar gullie bent niet uitgenodigd. Blijf maar thuis,
studeert wa en schilt patatjes voor moekes. Apport!
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)
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…

JIN
5 en 6
OVERGANG
INFO IN DEZE
SCOUGI… ergens

13
PARLEMENT
EIGEN INBRENG
MAG… voor een dag

20
PLEIKUTTENTOCHT
BRENG RESERVEKLEREN
MEE…voor het geval de
*utten erg nat zijn

27
LEIDINGSWEEKEND
BLIJF THUIS

GROETJES
Jan
Bob
Inge

