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datum

tijdstip

omschrijving

leeftijd

plaats

prijs

29/10/2010

20.30 tot ...

Kick Off—Flower Power

Leiding jeugdwerk

Parochiezaal de Schrans

gratis

30/10/2010

13 tot 17 uur

Ojé—Piraten

5 tot 18 jaar

School Albertstraat

1 euro

30/10/2010

18.45 tot 20.30 uur

Halloweenwandeling

Vanaf 5 jaar

Lokalen Chiro

2 euro

30/10/2010

19 tot 3 uur

5 jaar Koridor

Vanaf 14 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

31/10/2010

19 tot 24 uur

Bingo avond

Vanaf 14 jaar

Jeugdhuis Korridor

1 euro

01/11/2010

19 tot 24 uur

Sjotterbaktornooi

Vanaf 15 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

02/11/2010

14 tot 16.30 uur

Royal Battle

12 tot 16 jaar

Kerkplein Beerse Centrum

gratis

02/11/2010

19 tot 23 uur

Spellekensavond

Vanaf 15 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

03/11/2010

14 tot 17 uur

Even zweven… superheld voor heel even

5 tot 12 jaar

Speelplein Don Bosco

gratis

03/11/2010

19 tot 24 uur

Karaoke

Vanaf 15 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

04/11/2010

20 tot 23 uur

Griezeltocht

8 tot 16 jaar

Voetbalplein Lilse Bergen

gratis

04/11/2010

19 tot 24 uur

JeugdweekBAR

Vanaf 15 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

05/11/2010

14 tot 16 uur

Film—Hondenhotel

5 tot 14 jaar

GC’t Heilaar

05/11/2010

19 tot 3 uur

Vlaamse avond

Vanaf 15 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

06/11/2010

14 tot 16.30 uur

Met KSA-VKSJ Beerse de wereld rond

5 tot 12 jaar

‘Nief’ park

gratis

06/11/2010

12.30 tot 17 uur

Levensgrote sjotterbaktornooi

10 tot 18 jaar

Speelplein scouts-gidsen

gratis

06/11/2010

19 tot 3 uur

Gala Gouden Dabberkes

Vanaf 14 jaar

Jeugdhuis Korridor

gratis

1.5 / 2.5 euro

6 NOVEMBER:

13 NOVEMBER:

20 NOVEMBER:

27 NOVEMBER:

WEETJES:

KABOUTERS

30 Oktober:
OJE!
Het is herfstvakantie, dus dit betekent dat de jaarlijkse
jeugdweek weer begonnen is! Joepie! We beginnen
vandaag met OJE, waarbij we met alle jeugdbewegingen
van Beerse spelletjes gaan spelen. We verwachten jullie
om 13u met 1! en om 17u mogen jullie terug naar huis…
6 November:

DE WERELD ROND
De KSA-VKSJ organiseert in het kader van de
jeugdweek voor ons een keitof spel: “De wereld rond”.
Om 13.30 zijn jullie welkom aan het lokaal. Om 16u30 is
het gedaan aan het “Nief Park” (kant Pastoriestraat).

13 November:
GROTE MODESPEL
Binnen 2 maanden is het SOLDEN, en we kunnen jullie daar toch
niet onvoorbereid op afsturen?! Daarom heeft jullie leiding het
“Grote Modespel” ineen gestoken. Van 14u-16.30 aan ons lokaal.
Kom verkleed in ware maffiastijl, jullie zullen nog zien waarom…
19 – 20 November: WEEKEND!
We gaan op weekend in ons eigen lokaal! Jullie worden
vrijdag om 19u verwacht met 10!, slaapzak,
veldbed/matje, eetgerei, tandenborstel etc. Zaterdag om
16.30 mogen jullie terug naar huis om in
je eigen bedje te slapen…
27 November:
WC-PAPIERVERKOOP
Ook dit jaar gaan we weer de handen uit de mouwen
steken om de scoutskas te spijzen! We gaan van deur tot
deur om te verkopen wat iedereen nodig heeft: WC-papier.
Om 9u30 aan het lokaal, tot 13u.
Knuffels!
Soona – Fao - Kita – Loki - Tana

Scougi welpen november
Bosspel /paintbal

6 november

haal die klakkebuizen maar boven en trek je vuilste kleren aan want vandaag gaan we paintballen het
bos !!!! Om kwart na 2 worden jullie verwacht aan het huisje van de epelaar en deze grote veldslagen
zullen duren tot kwart voor 5

legervergadering

13 november

Vandaag kunnen jullie aan de leiding laten zien wie de hardste welpen zijn , verkleed jezelf als soldaat
en kom om 2 uur naar het lokaal ! De beste soldaten worden gepromoveerd tot Welpensergeant !!!
20-21 november

Weekend !!

Vandaag vertrekken we op weekend . Meer info volgt er op het takhoekje en jullie krijgen nog een
briefje mee van de leiding !
27 november

WCpapierverkoop

Vandaag gaan we naar jaarlijkse gewoonte ons mooi , zacht en beste WCpapier verkopen, kleed je
warm aan en kom met je mooiste glimlach om half 10 naar het lokaal en om 1 uur mogen jullie naar
huis . We zullen eens laten zien wie er het beste kan verkopen van heel de scouts !!
PROFICIAT met de overwinning op zoom !!!!!!!!!!!!!
we hebben weer is laten zien dat we de beste zijn !
GROETJES EN VEEL KUSJES EN LIEFDE VAN DE BESTE LEIDING VAN DE HELE WERELD
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gidsen jeugdweek
planning
In de herfstvakantie staat er weer een fantastische jeugdweek voor jullie klaar! Wij doen mee met de
bingoavond, Royal Battle, griezeltocht en het sjotterbaktornooi. Hopelijk zijn jullie er met zo veel mogelijk gidsen bij :-)

31/10 BINGOAVOND
Afspraak aan de Korridor om 19 uur met 1 euro in de broekzak. Om 24 uur is het gedaan en kunnen jullie (met misschien wel enkele prijzen) terug naar huis gaan…

2/11 ROYAL BATTLE
Op dinsdag spreken we af om 14 uur op het kerkplein om ons eens goed te laten gaan in de ‘Royal Battle’. Het einde is voorzien om 16.30 uur.

4/11 GRIEZELTOCHT
Zijn de gidsen zo stoer als ze laten uitschijnen? Dat zullen we vandaag eens testen! Kom om 19.30 uur
naar het lokaal mét fiets. Om 23 uur is ’t gedaan…

6/11 SJOTTERBAKTORNOOI
Van 12.30 uur tot 17 uur spreken we af aan het lokaal voor het levensgrote sjotterbaktornooi! Kom in de
afgesproken outfit en breng ook jullie spandoeken, supporterskreet, vuvuzela’s enz. mee. Een mascotte
mag ook niet ontbreken om ons helemaal tot in de finale te supporteren :-)

vervolg scougi gidsen volgende pagina!!!

november:

november:

BOLLEKESNACHT
Jullie zijn allemaal welkom op onze superplezante ‘Bollekesnacht’. De bedoeling is
dat jullie woensdag om 20 uur in aangepaste outfit (iets met veel bollekes) komen.
Neem slaapgerief (we blijven slapen in het
lokaal) en 5 euro mee. Donderdag mogen
jullie om 17 uur terug naar huis…

BOOMHAKKEN
Om 10 uur aan het lokaal met fiets want we gaan vandaag
boomhakken. Vergeet je lunchpakket, drinken én werkhandschoenen niet mee te nemen…

november:

WC-PAPIERVERKOOP
Naar jaarlijkse traditie ook dit jaar weer een wc-papierverkoop! Kom om 9.30
uur met lunchpakket en drinken naar het lokaal. Om 17 uur is de vergadering
gedaan.

december:
SINT (EN GROEPSFOTO’S!)
Vandaag is de sint in het land en komt hij de gidsen een bezoekje brengen, joepie! Zie
dus dat je in perfect uniform voor de sint kunt verschijnen, maar ook voor de fotograaf
want die zal vandaag een mooie groepsfoto van ons nemen. Vergadering van 14 uur tot
17 uur…

kusjes! jullie leiding:

VERKENNERS

NOVEMBER ISSUE

12u30

6

REUZESJOTTERBAKTOERNOOI
Oefen thuis je balcontrole terwijl je bent vastgesjord aan de keukendeur, want vandaag
is het REUZESJOTTERBAKTOERNOOI. Jullie worden om 12u30 verwacht op het
plein.

14u00
EEN TEGEN ALLEN

13

Begin thuis alvast maar wc-papier te nummeren en bikken leeg te schrijven.
Vandaag moeten jullie de leiding proberen te verslagen in een traditionele één
tegen allen.

09u30
DROPPING

20

Laat die buzzypas maar thuis, geef die liftduim aan je mama in bewaring, want
vandaag gaan jullie te voet. Kom om 9u30 naar het lokaal en probeer de weg terug te
vinden tegen 17u.

09u30

27

WC-PAPIERVERKOOP

Wanneer je haar gekamd is en je lepe verkoopstrukken zijn opgeblonken kom je om
9u30 naar het lokaal om wc-papier te verpatsen.

EEN STEVIGE LINKER!
KRISTOF, PIETER, MICHIEL EN MICHAEL

