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SCOUGI
OKTOBER ‘10

WWW.Scoutsengidsenbeerse.be
scougi@scoutsengidsenbeerse.be
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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
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Net als vorig jaar gaan we weer met alle scouts van district Noorderkempen ZOOMen!!

District Noorderkempen presents:
Zoom op zaterdag 16 oktober van 14u tot 17u

!SCOULYMPISCHE SPELEN!
Wrijf jullie benen al maar in, span jullie spieren al op!
start kapoenen: bambiveld stadspark
start welpen: veld treintjes stadspark
start jogi’s: grote markt
start givers en jins: kasteeltje
einde iedereen: grote markt!
Voorbereidende vergadering
vrijdag 8 oktober om 19u30
lokalen van Koningin Astrid!!
Inschrijven kan voor 1 oktober
via mail peltie@hotmail.com
‐‐>geef hierin welke tak en met hoeveel (ongeveer)
De persoon die de mail stuurt, wordt als contactpersoon genoteerd!

KAPOENEN
Vandaag gaan we het bos de Epelaar is wat van dichter bij bekijken en verkennen
met behulp van een super cool mega vet bosspel! We verwachten
jullie aan het WC huisje van de Epelaar om 2u! (Als je bij het
tuincentrum Rodenburg indraait en de straat helemaal doorrijdt, zie
je aan de rechterkant een zandpad wat naar het WC huisje leidt!)

Zoals je weet is het tegenwoordig hip en trendy om aan sport
te doen! En omdat de leiding ook hip is zullen we vandaag
wat sporten, maar niet enkel sport maar natuurlijk ook spel!
Dus we verwachten jullie allemaal om 2u aan het lokaal voor
een vergadering vol sport en spel!

Vandaag ontmoeten we elkaar om 2u aan de sporthal van het
stadspark. Wat we daar gaan doen in het stadspark is strijden
voor een grote beker die we kunnen winnen door andere scouts van
de Noorder Kempen te verslagen in allerlei spelen! De ouders
kunnen de kapoentjes terug ophalen om 5.15u op de achterste
parking van de utopolis.
Het schijnt dat er gisteren een draak is neergestreken hier in Beerse. En om dit
te onderzoeken of het allemaal wel waar is heeft de burgemeester van Beerse ons op
pad gestuurd. Onze zoektocht naar de draak zal om 2u aan ons lokaal beginnen en
daar weer eindigen om 16.30u!
Vandaag is het de grote start van de jeugdweek en we starten met Ojé! Jullie
worden allemaal om 2u verwacht op de speelplaatsen van de
schoolstraat met 1 Euro in de hand!
Wat we allemaal gaan gebruiken vandaag is vet, granen en een beetje
water! Kan je het al raden? Inderdaad we zullen die vogeltjes is blij
gaan maken met lekkere vetbollen! We verwachten jullie om 2u aan het
lokaal!
VELE GROETJES VAN JULLIE LEIDING
TOTO, PICO, YOBO, CHICO,

KERI, GIGI, KOBI

2 oktober 2010
Nu de herfst in het land is en het
allemaal wat frisser begint de
worden, vinden wij het de perfecte
moment om ons met zen allen in
de zetel neer te poffen en gezellig
film te zien.
Start van de vergadering 14.00u
Einde van de vergadering 16.30u

9 oktober 2010
Vandaag is nog eens tijd om zelf de handen uit de mouwen te
steken. Maak jullie eigen potje klaar en laat de leiding eens zien
wie de echte piet huysentruyten onder ons zijn!
Wat breng je mee?: Gamellen, bestek, beker, boter, kruiden, vers
voedsel (geen blikvoer) & eventuele andere dingen die je kan
gebruiken tijdens het koken.
Start van de vergadering: 10.00u
Einde van de vergadering: 13.00u

16 oktober 2010
Zoals elk jaar is het ook dit jaar weer ZOOM. Dit gaat door in het
stadspark van turnhout!
Wij verwachten de welpjes om 14.00u aan de SPORTHAL van turnhout
(op de parking)
Om 17.15u mogen de mama en de papa jullie terug komen oppikken
op de parking van Utopolis turnhout (dat is in de Graatakker 99 )

23 oktober 2010
Bijna Halloween! Dit wil zeggen dat er nog eens een griezeltocht
aankomt! Als jullie willen weten wat er jullie te wachten staat moet
je om 19.00u aan de ingang van de Lilse Bergen staan! (Als jullie
durven ten minste!)
Einde van de vergadering om 21.30u!

30 oktober 2010
De jeugdraad van Beerse organiseerd in kader van de jeugdweek
ojééé. Wij verwachten jullie allemaal om 13.00u aan de schoolstraat
in Beerse. Einde is voorzien om 17.00u!

We weten ookal dat het kamp zal doorgaan van 14 tot 21
JULI in Dessel en het weekend van 20 tot 21 november in
Balen.
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2 oktober:
Een echte scout is een meester in alle technieken. Vuur maken,
knopen, sjorringen en kaart lezen hebben geen geheimen meer voor
julie. 14uur aan onze hut.
9 oktober:
Al wie van ‘bokes me choko’ houdt worden verwacht om 14uur in ons
hoofdkwartier!
16 oktober:
Op de scoulympische spelen kan je de atleet in jezelf laten pronken.
We strijden voor de wisselbeker!!! 13uur in onze kleedkamer!
23 oktober:
We bouwen onze eige, vette bolide. Neem vet tuning materiaal mee.
Neon, bumpers, velgen... 14uur in onze garage
30: oktober
Ojéé, inderdaad! Het is weer dag van de jeugdbeweging. Kom allemaal
in pirate-style om 13uur naar de BAB-school in de Albertstraat.
6 november:
We gaan op

een rondreis

door de

hele wereld.

14uur

lokaal!
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