KAPOENEN
7 april
Tijdens de valentijnsvergadering werd als snel duidelijk dat binnen de
kapoenen een wederzijdse spanning voelbaar was tussen de jongens en
de meisjes. Vandaag daarentegen houden we een vergadering in pure
harmonie. De meisjes mogen zich volledig uitleven in een playbackshow.
De jongens daarentegen mogen zich eens goed uitleven als stoere knapen!
14 uur aan het lokaal en 16.30 uur in opperbeste stemming eindigt de
vergadering.
Meisjes: bereid op voorhand al een dansje voor op een hip nummer!

14 april
Hopelijk is het zonnetje vandaag van de partij want
de kapoenen maken een heuse wandeling met af en
toe een tussenstop voor een spannend spel. Je stevige
stapschoenen aantrekken is de boodschap. We
verwachten jullie om 14 uur aan het lokaal. Het
einde zal plaatsvinden om 16.30 uur wederom aan
het lokaal.

VRIJDAG 20 april
U leest het goed: vrijdag. Vandaag is het slaapvergadering.
We verwachten de kapoentjes om 19 uur aan het lokaal.
Een warme slaapzak, een matje of eventueel veldbed, een
propere onderbroek, toiletgerief en een pyjama zijn zeker
niet overbodig. De volgende ochtend om 10 uur mogen de
geliefde mama en papa’tjes jullie kapoentjes weer komen
halen.

28 april
Vandaag is het kapoenendag. Dit is een activiteit
georganiseerd in de Hoge Rielen. Het thema van de dag is
‘STUDIO 100’, uiteraard mogen onze kleine rakkers in
thema verkleed komen. Meer informatie omtrent deze
vergadering leest u op de volgende pagina. Het is
belangrijk dat de kapoenen zijn ingeschreven voor deze
dag en dit VOOR 14 april. Laat dus aan ons via mail
weten of jullie kapoen die dag van de partij zal zijn!
De kapoenen die al weten dat ze op kamp gaan, mogen een mailtje sturen naar:
kapoenen@scoutsengidsenbeerse.be. Hierbij vermeld je naam, voornaam en
adres van de kapoen. Wanneer het mailtje is verstuurd, mag u in de loop van de
volgende weken een brief met de nodige informatie verwachten.

Vele knuffels, jullie lieve leiding
Pico, Chico, Yobo, Toto, Kerrie, Kapi & Chil

Dag Kapoenen!!!
Hebben jullie ook zin in een spetterende dag met alle andere kapoenen van
andere scoutsen? Kom dan op 28 april naar de Hoge Rielen voor de grote
Kapoenendag!
Deze dag zit boordevol spelletjes en je gaat zeker nieuwe vriendjes
maken! Dus de kapoenendag belooft een geweldige dag te worden!

Heel de dag is in het thema van Studio 100! Dus kom verkleed als
Mega Mindy, Amika of als iemand van K3. Of ben je liever Piet Piraat,
Bumba of Samson? Alles kan!
Praktische afspraken:
– Van 9 uur tot 18 uur in de Hoge Rielen
– Afzetten en ophalen aan parking Ossegoor - Kasterlee (Poort 5)
– Lunchpakket niet vergeten!
– 's Middags is er lekker soep dus vergeet zeker geen beker!
– Kom verkleed voor het extra leuk te maken!
– Vergeet zeker geen 2 euro en dit aan de leiding af te geven!
– Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.

Ik, Kapoen .................................................................. wil heel graag
meegaan op de kapoenendag in de Hoge Rielen en ik stuur een mail naar
kapoenen@scoutsengidsenbeerse.be of ik geef dit briefje af aan de leiding
en dit ten laatste op zaterdag 14 april!
Handtekening ouder:

Handtekening Kapoen:

Welpen
6 april: Mysterie, mysterie… Kleed je deze avond zoals de nacht, onzichtbaar voor de
leiding en wie weet, krijg je dan wel een beloning als je de finish bereikt.
Met andere woorden: Sluipspel! Neem dus zo veel mogelijk verkleedkleren mee
zodat we je niet herkennen.
Opgepast welpen de vergadering gaat voor een keer niet op zaterdag door, maar op
vrijdag! Jullie worden verwacht om 19 uur aan het Boudewijnplein in Beerse. Om
21.30 mogen jullie ouders je terug komen ‘zoeken’.

14 april: Shrek, Finding Nemo, The Incredibles… Deze namiddag gaan we lekker in de zetel
ploffen voor een kei toffe film. Rep je dus allemaal naar het lokaal om 14.00 tot 17.00. Naast
deze leuke activiteit voor jullie welpen, is er ’s avonds ook een activiteit voor de ouders. DE
quiz! We zijn nooit oud genoeg om bij te leren en plezier te maken. Er vallen natuurlijk ook
mooie prijzen te winnen.

21 april: De vogels beginnen te fluiten, er groeien knopen aan de bomen, het is al
licht als je opstaat… Jaja, dat betekent dat het tijd is voor een heuse lentewandeling.
De ochtendstond brengt goud in de mond, daarom verwachten we jullie om 10.00
aan het lokaal MET LUNCHPAKKET en genoeg water. Jullie ouders mogen jullie
ophalen om 14.00 aan het lokaal.

28-29 april: EINDELIJK !! Het lang verwachte kawellenWEEKEND! We verwachten
jullie zaterdag om 09.00 aan De Hoge Rielen met lunchpaket. Jullie ouders mogen
jullie zondag terug komen halen om 12.00. Meer info: zie takhoekje!!

Groetjes jullie Welpenleiding

Liefste kabouters,
Zoals eerder gezegd gaan we op 28&29 april ons goed amuseren met veel spelletjes
en plezier op het kawellenweekend! Het thema van het weekend is CIRCUS!
Wakostda?
Het weekend kost 10 euro, het geld moet voor 10 april gestort worden (dat is snel!)
op het rekeningnummer BE39 9795 8505 9619 met al vermelding
‘KAWELLENWEEKEND + NAAM + VOORNAAM’.
Waar en wanneer?
Het circus opent zijn deuren op zaterdag 28 april vanaf 9u.
Jullie zijn welkom in de Hoge Rielen, dit is in lichtaart, Molenstraat 62 (ingang langs
de hoofdingang!). Zondag 29 april om 12u wordt alles weer rustig in ons circus en
kunnen de ouders hun circusacrobaten komen ophalen.
Bagage voor een leven in het circus?
• LUNCHPAKKET voor zaterdagmiddag!
• Verkleedkleren (clown, acrobaat, circusdirecteur, slangenmens,…)
• Slaapgerief (pyjama, slaapzak en matje/veldbed/luchtmatras)
• Eetgerief (Gamel of bord, bestek, beker en een handdoek)
• Wasgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, handdoek)
• Regenkledij en reservekledij
• Sis-kaart
Mocht je nog vragen hebben kan je altijd bij de leiding terecht
(kabouters@scoutsengidsenbeerse.be) !

APRIL JONGVERKENNERS!!!
(Kijk voor 7 april naar vergadering ouders 14 april, want de scouts organiseert dan een geweldige QUIZ)

7 APRIL
BOSSPEL van 14 uur tot en met 16.30 uur
Het wordt weer een super deluxe bosspel! Het wordt super tof, super
spannend en het is GEEN stratego of variant :-) We zien jullie
allemaal aan het scoutslokaal!

14 APRIL
DE OZZYVERGADERING van 14 uur tot en met 16.30 uur
Pak jullie stoerste kleren uit de kast en kom naar het lokaal, vandaag is het een vergadering ter ere van leider
Jan en zijn 21ste verjaardag (dus in verkleedkleren, het thema is stoer).

EEN VERGADERING VOOR DE OUDERS: VRAGEN OP EEN BEDJE VAN PLEZIER.
Om 19.30 uur in de refter van Schoolstraat 4.

We vragen aan al onze jongverkennerouders om mee te doen met onze super leuke scoutsquiz (onze allereerste editie). Schrijf jullie in met een naam waarin ‘jongverkenners’ voorkomt :-) Dan kunnen we laten zien
dat we niet alleen de slimste leden van de scouts hebben maar ook de slimste ouders. Om 19.30 uur zijn de
deuren open en om 20.00 uur kan je beginnen quizzen! Het vindt plaats in de Schoolstraat. 15 euro per ploeg
(max 6 man) Je moet je groepsnaam mailen naar quiz@scoutsengidsenbeerse.be voor 7 april.

21 APRIL
PUTSCHUPvergadering van 14 u. tot en met 16.30 u. wees op tijd (en met de fiets en een schup) aan het
lokaal!

27-29 APRIL
WEEKEND
Beste leden, we gaan dit weekend op weekend! Dit is de ideale kans om aan de rest van de kempen te laten
zien wie dat DE jongverkenners zijn. Hierachter vindt je al een klein voorproefje. De echte brief met uren en
kosten volgt nog. TOT DAN!
GROETEN VAN JULLIE LEIDING: Jan, Lander, Pieter, Jef en de senne

Aan de knapste Beautys en slimste Nerds van Gouw Kempen,
Wil jij komen bewijzen dat …
… witte sokken in sandalen wel van deze tijd is.
… je met blond haar wel slim kan zijn.
… je knap bent en toch al de cijfers van PI kent.
… je niet perse 1 uur voor de spiegel moet staan om mooi te zijn.
… je een weekend lang zonder de spiegel of je computer kan.

Waar moeten jullie voor zorgen:
- slaapgerief (slaapzak, matje,…)
- bord/gamel, bestek en beker
- je allerbeste nerd en/of beautykleren
- eventueel een fiets. Dit is ter plekke heel handig maar kan je best met jullie leiding afspreken.
- goede (stap)schoenen
- reserve kleren (heel belangrijk)
Moesten jullie nog vragen hebben kan je steeds terecht bij jullie leiding.
Hopelijk allemaal tot de 27ste!

Jogies Beerse hebben
gereageerd op je status
Wouter gaat naar Paasviering op 7 april
Geert
Pffft, ik verveeel mij!!!! Echt niks te doen eh man en dieje startpagina verandert ook al ni meer,
facebook is maar saai de laatste tijd.
Jan, Beth en Wouter vinden dit leuk
Jan
Geert, kom da gewoon naar de scouts! Tis Paasviering de 7ste april.
Wouter
Ja, en pak een paar ongekookte eieren mee, daar kunnen we ook nog wel wa mee doen.
Beth
Pakt om 14u aant lokaal en zie maar da ge heilig bent tegen dan eh! ;) En vergeet u al ni in te
schrijven voort weekend door een mail te sturen naar jonggidsen@scoutsengidsenbeerse.be
voor 22 april
Geert gaat naar Sjorren op 14 april
Anne-Sophie
WDJ??? Iedereen moet komen naar de sjoringvergadering, da kan ook kei tof zijn!! ;) Want wij als
leiding zijn the best!!! :p
Geert en Jan vinden dit leuk
Wouter
Zie maar da ge er bent om 14u.
Beth
We zullen eens laten zien met de jogies, da wij da ook kunne!!!
Beth gaat naar Zwemmen op 21 april
Anne-Sophie
Girls, pakt uwen bikini mee naart lokaal, zodat we die knappe boys daar weer is goe kunnen gaan
versieren!!
Beth, Griet en 3 anderen vinden dit leuk
Geert
Vergeet geen 5 euro!! Anders kunde ni binnen 
Griet
En uwe fiets ook! Voor zover ik weet, hebben we nog aaaaaltijd geen zwembad aant lokaal
Jan gaat naar Weekend Kempekuren op 27, 28 en 29 april
Beth
Waaaaaaaaaa, eeeeeindelijk weekend!!!! Da wordt echt megavet, kei veel andere scouts da daar is!
Geert, Wouter en Anne-Sophie vinden dit leuk
Wouter
Info volgt nog met de brief en takhoekje in het oog houden!!
Geert
Tis 8 euro de man, af te geven aan de leiding tijdens de vergadering voor 22 april.

Veel knuffels en dikke lebbers van je leiding!
Geert, Anne-Sophie, Jan, Wouter, Griet en Beth vinden dit leuk

Verkenners Mei
7 april: Omdat jullie altijd zo lief zijn en altijd zo gemotiveerd zijn, krijgen jullie
een heuse verrassingsvergadering. Ra…ra…ra… wat zou dat kunnen zijn? 14u
aan onze hut.
14 april: Laddercompetitie zal bepalen wie meest epische verkenner is! Siemen
is dan misschien Mister Verkenner maar dat wil niets zeggen! Om 14u kunnen
jullie elkaar challengen voor allerlei uitdagingen.
Ps: Deze avond is het onze bangelijke quiz dus dan kan je het geheugen ook
eens flink laten werken. De dag er op is het paapgooien. Allen van harte
welkom!
21 april: Yo jullie gangsta’s worden vandaag om 14u verwacht in onze crib
voor een gangsta-vergadering. De East siders gaan op gangwar tegen de
Westsiders!! Kom dus in je vetste outfit met al je bling, guns & bandana’s.
27-29 april: Dit weekend is het Kempekuren!!! Meer info volgt nog maar dit
epic weekend mogen jullie zeker niet missen!!
5 mei: We zullen vandaag de wonderen van de stalen vogels gaan
aanschouwen! Kom om 10u naar ons nest met natuurlijk observatiemateriaal
en een lunchpaket.
12 mei: Het is vanavond onze jaarlijkse Bierproeversavond! Overdag zullen we
alles klaarmaken om iedereen te kunnen ontvangen. Nodig alvast je ouders,
grootouders, lief, minnares, boyfriend,… uit!! We verwachten jullie om 14u
aan onze lounge.

Gidsen
7 april: PAASBOSSPEL, de
aanwezige komen
verplicht in thema.

14 april: verveling tijdens
de dag, maar ’s avonds
kunnen jullie allemaal
mee komen kwissen met:’ de
vragen op een bedje van
plezier. ’Inschrijven is wel
nootzakelijk.
21 april: FIETSTOCHT! Kom
om 10u met de fiets naar
het lokaal. We gaan
nog eens richting de
Zeelandbrug. Vergeet
ook zeker je lunch niet!

27,28 en 29 april:
KEMPEKUREN! Meer info
volgt nog, hou dit
weekend zeker vrij.

5 mei:
TECHNIEKEN! De
leukste
vergadering
van het jaar.
Kom bewijzen
wat jullie er
nog van
bakken.
Heel veel groetjes van jullie leiding

KOkako

Salangaan

Spreeuw

