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Twee slangen kruipen door de woestijn.
Zegt de ene slang tegen de andere slang:
"Zijn wij giftig?"
Zegt de ander: "Ja, waarom wil je dat weten?"
"Omdat ik net op mijn tong heb gebeten!"

2 APRIL : APRILVISLADDERCOMPETITIE
Gisteren was het 1april: mopjesdag! Vandaag zetten we die dag verder en gaan we
een heuse laddercompetitie doen. Zet jullie beste beentje voor en laat maar eens
zien aan de leiding hoe sterk en slim jullie eigenlijk wel zijn! Van 14uur tot 16.30
aan het lokaal.

9 APRIL: BOWLING
Vandaag gaan we naar de bowling in Rijkevorsel ( Breebos : Merksplassesteenweg
104). We verwachten jullie allemaal stipt om 13.45 aan de bowling! Jullie
moeten zelf sportschoenen meenemen. Zorg ervoor dat deze proper zijn!
Neem ook allemaal 5euro mee. Jullie mama en papa mogen jullie terug komen
halen om 16.00.

16 april: ESREEB- spel
Vandaag gaan we het ESREEB-spel spelen. Ben je benieuwt wat dit allemaal
inhoudt, kom dan om 14.00 uur naar oud park in Beerse! De vergadering is zoals
gewoonlijk gedaan om 16.30.

23 april: Miss kabouter 2011
We gaan vandaag op zoek naar MISS KABOUTER 2011. Jullie mogen
verschillende outfits meenemen om de leiding te overtuigen van jullie MISS
kwaliteiten. Kom allemaal om 14.00 naar het lokaal!
Om 16.30 mogen de mama’s en papa’s jullie komen halen.

30 april: JIN vergadering
Vandaag komen de oudste leden van de scouts( Jin) nog eens een vergadering
ineensteken. We weten nog niet wat we gaan doen, maar het zal ongetwijfeld zeer
leuk worden! Kom dus allemaal om 14uur naar het lokaal!

Dikke kus van de aller aller liefste leiding!
KITA

SONA

TANA

LOKI

PHAO

!
!

SCOUGI WELPEN

2 april: Highland games!
Om 14.00 uur aan het lokaal en om 16.30uur mag je weer naar huis. ( diegene die in een
kilt komt én zonder onderbroek krijgt alvast 1 extra punt!)
!
9 april: bosspel!
Om 13.45 uur aan het wc-huisje van de epelaar, jullie mogen opgehaald worden om 16.15
uur.
!
16 april: 1 tegen allen.!Wie zal overheersen? De welpen of de
leiding? !
Kom om 14.00 uur strijdlustig naar het lokaal en om 16.30uur is het weer gedaan met de
pret.
23 april: geen vergadering :’(

30 april: sport en spel
Om 14.00uur aan het lokaal en om 16.30 is het gedaan!

Groetjes van de allerbeste leiding!!
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scouts&gidsenBeerse presents:
@ JH Korridor
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Inkom: € 3

VVK: € 2

Doors : 20:00u
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2 april: We starten met een poll . Ofwel doen we vandaag een bosspel in de
namiddag ofwel gaan we naar het concert van Lise ’s avonds. De bedoeling is: nu
meteen stemmen door een mailtje te sturen naar gidsen@scoutsengidsenbeerse.be
Valt wel op te merken: als je voor iets kiest ben je er ook! Check ook jullie
mailbox met verdere informatie! NU NU NU MAILEN!!
9 april: Vandaag een megafijn en super spannend bosspel of een gezellige
gezelschapsspelletjesvergadering (afhankelijk van wat jullie vorige week
hebben gekozen) Kom allemaal om 14u naar het lokaal met de fiets en met (vor
het bosspel) een hoofddeksel of gezelschapsspelletjes (voor de
gezelschapsspelletjesvergadering)…
15-17 april: Gouwweekend. Meer info vind je op de brief! Vergeet niet te mailen
of je meegaat of niet. Het wordt SUPER, dat weten we zeker… Thema:
‘ALLERGIA’ (circus en allergieën)
23 april: Voorbereiding gidsenfuif. Kom allemaal om 14u naar het lokaal met
alles waar je maar aan denkt dat we zouden kunnen gebruiken… Barbie-spullen,
roze dingen, stickers, posters in het Barbie-thema, beautysalon gerief,
tombolaprijzen,… (zie verslag ) Van 14u tot 17u

30 april:
• Kom om 10u naar het lokaal voor verdere voorbereidingen
voor onze geweldige Barbie en Ken gidsenfuif! Breng een
lunchpakket mee en eventueel nog decoratiespullen
• Als we klaar zijn met voorbereiden kunnen we in de
namiddag naar de ‘City kickx’ in Turnhout, breng hiervoor
€2 mee. Als we nog niet klaar zijn blijven we aan het lokaal
om verder te werken
• 19.30u iedereen terug aanwezig in gepaste kledij
(dresscode: Barbie en Ken) voor de laatste voorbereidingen
en de sfeer er al in te brengen. Breng jullie slaapgerief mee
(ga er niet vanuit dat je in een zetel zal kunnen slapen) want
we moeten natuurlijk opruimen en daarna kunnen we
meteen in ons nestje kruipen en flink slapen!
7 mei: Fotoshoot! Breng veel verkleedkleren mee, shmink,
attributen,… en natuurlijk je mooiste glimlach! Van 14u tot 17u.

XOXO, jullie liefste leiding: Sofie, Inge en Lise

