SCOUGI
NOVEMBER

5 november: Wij hopen dat jullie zich goed hebben geamuseerd
tijdens de jeugdweek? JA?
Dan gaan we tijdens de laatste activiteit van de jeugdweek er nog
is een lap op geven.
Jullie zijn allemaal welkom op het kerkplein van Beerse om 13.45
om naar een kasteel te gaan zoeken.
Rond 16.30 zal de activiteit gedaan zijn en mogen jullie terug naar
huis.

12 november: Nu de winter voor de deur staat,
moeten we zorgen dat de vogeltjes ook eten hebben:
wij gaan vetbollen maken. 14u aan het lokaal, 16.30
zijn de vetbollen hopelijk klaar 

19 november: De oudere takken gaan vandaag geld inzamelen
door wc-papier te verkopen. De kapoen doen hier niet aan
mee. We houden vandaag dan maar een groot duel tussen de
jongens en de meisjes tijdens de jongens-meisjes vergadering.
Eens zien wie het sterkste geslacht is. 14u aan het lokaal.

26 november: Omdat de Sint volgende week in het land is, gaan we vandaag alvast
mooie cadeautjes knutselen tijdens de Knutsel-voor-de-Sint-vergadering. 14u op
post aan het lokaal.
3 december: Sinterklaas is vandaag in het land. Tijd om eens bij
hem langs te gaan en te zien wie er braaf is geweest en wie niet …
14u aan het lokaal, en een mooie tekening voor de Sint mag je altijd
meenemen. Oefen ook alvast maar je mooiste Sinterklaasliedjes. (Je
vindt een tekening in de Scougi). Vandaag worden ook de
groepsfoto’s getrokken, dus kom allemaal zeker in uniform!

Groetjes van jullie toffe leiding,
Pico, Chico, Yobo, Toto, Kerrie, Kapi en Chil
PS: Als er activiteiten voor 6- tot 7-jarigen zijn in de jeugdweek, mag je er zeker
naar toe gaan. Er zal altijd minstens 1 persoon van de leiding aanwezig zijn.

5 november: Jaja, eindelijk is het zover. We gaan met z’n allen op: WEEKEND !!!!
Voor meer informatie over het weekend is alles terug te vinden op ons
takhoekje. Hopelijk tot dan!

12 november: Vandaag gaan we het rustig aan doen. Nu de herfst in het land is, is het tijd
om eens lekker neer te ploffen in de zetels en een filmke te kijken terwijl
buiten de blaadjes van de bomen vallen. We verwachten jullie om 14u aan
de lokalen en jullie lieftallige ouders mogen jullie oppikken om 16.30u.

19 november: Beste welpen, vandaag is het de heuse wc-papier verkoop. Dus kleed jullie
warm aan en smeer jullie voetjes al maar in want we gaan een heleboel wcpapier verkopen. Jullie worden om 9u30 aan het lokaal verwacht. Het einde
van de vergadering is om 13 uur.

26 november: Vandaag zullen jullie goed moeten samen werken met je mede-welpen
want het is EEN TEGEN ALLEN(de leiding). Jullie worden verwacht om
14uur aan het lokaal.

Groetjes van jullie leiding:
Hathi

Rama

Kala Nag

Sahi

Tha

Shere-Khan

Rikki-Tiki-Tavi

Baloo

Kabouters
5 november: Vandaag is het de laatste dag van de jeugdweek en we gaan
dit afsluiten, met een leuk spel. Kom allemaal om 13.30 naar het lokaal.
Jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 16.30 op het kerkplein.

12 november: Wie kan er goed dansen, toneel spelen of zingen?
Vandaag mogen jullie tonen wat jullie allemaal kunnen, want het is
playbackshow. Oefen op voorhand iets met je vriendinnen en neem zeker
alles mee dat je nodig hebt ( verkleedkleren, CD,...). Opgepast, een
strenge jury zal komen kijken!!
De vergadering zal beginnen om 14 uur en eindigen om half vijf!

19 november: Het is eindelijk weer zover, vandaag gaan we onze
handen uit de mouwen steken en we gaan WC-papier verkopen! We
verwachten jullie om 9.30 tot 13uur aan het lokaal! Zorg ervoor dat je
warm aangekleed bent!!
25- 26 november: We gaan op weeeeekend!! Jullie worden om 19uur aan
het lokaal verwacht met slaapzak, matje/ veldbed, eetgerei, tandenborstel,
verkleedkleren,…
Zaterdag om 16.30 mogen jullie ouders je komen halen. Het weekend
zal 15 euro kosten ( Je mag dit gewoon vrijdag meenemen).

En we hebben een kampplek !De plek blijft nog even geheim, maar jullie
mogen wel al weten, dat het kamp zal doorgaan van 1juli tot 7juli.
Lieve groetjes van de allerliefste leiding:
Feere, Kita, Tana, Sona, JJP en Reska!!

Oje! 29 oktober

Het is weer zover de jeugdweek kan beginnen!
We zullen ze daar weer eens laten zien wat
de jongverkenners kunnen doen!!! Jullie worden
om half 2 aan het lokaal verwacht.

Bosspel 5 november

Halloweentocht(je) 3 november

Vanavond op een donderdag gaan we eens lekker
griezelen... en ons actief inzetten voor de jeugdweek.
We zien jullie allemaal om 20.30 uur aan de ingang
lilse bergen. (einde zal vermeld worden op de
site vanaf wij zelf over deze info beschikken)

Fightclub! 12 november

Bereid jullie voor op de meest
mannelijke vergadering van het jaar.
We zien jullie om 2 uur aan het lokaal
en om half 5 mogen jullie weer naar
huis.

Vandaag gaan we een reuzebosspel spelen
tegen allemaal andere jeugdgroepen, we
laten dit voor hen een gelegenheid worden
om te laten zien hoe echte mannen een
bosspel spelen!
13.15 uur aan het lokaal.

WC papierverkoop
19 november

Kookvergadering 26 november

lunchpakket!!!

PS: GEEN BLIKVOER OF
VOORGEMAAKTE DINGEN!!!

Tijd om onze groepskas nog eens mooi aan te vullen: vandaag gaan we ons
geliefd wc-papier nog eens delen met ons geliefde
Beerse. Om 9.30 uur op post met
Vanaf 5 uur kunnen jullie weer gaan.

We gaan vandaag allemaal voor ons eigen potje
zorgen. Vuren maken en het vlees laten garen. We
verwachten jullie om half tien aan het lokaal en om 14
uur kunnen jullie weer gaan.

Met mannelijke groet Bob, Lander,
Senne, Pieter, Jef en dikke kusjes van
leider Jan
PS: JONGVERKENNER= ALTIJD
IN UNIFORM EN MET FIETS, BEHALVE ALS HET ANDERS VERMELD WORDT!

5 NOVEMBER: Bosspel aan de Epelaar om 14u.
Waarschijnlijk zullen er ook andere jeugdbewegingen
aanwezig zijn die we natuurlijk gaan inmaken, dus kom af.
12 NOVEMBER: In het bos kennen
ze ons al, op de foor kennen ze
ons al, in de kleiputten kennen ze
ons al, maar kent Beerse City zelf
ons eigenlijk al? Daar zullen we
dan eens snel verandering in
brengen, 14u aan ons hutje.
19 NOVEMBER: Schijtpapier, Schijtpapier, 7 frank de rol!
Onze favoriete activiteit van het jaar is er
weer, we gaan ons kwaliteitsvol wcpapier
nog eens aan de man brengen, dus breng
jullie schattigste gezichtjes mee, en ook een
fiets en een lunchpakket(!), want dankzij
jullie kan straks iedereen weer naar de
plee.
26 NOVEMBER: Na al dat harde werken van vorige week
mogen jullie natuurlijk ook wel eens ontspannen, en hoe
kan dat beter dan lekker naast elkaar liggen zweten in een
piepkleine ruimte? Jullie horen het al, het is weer het
seizoen van de sauna, dus wie samen met de rest eens
goed wil liggen stinken, kom om twee uur naar het lokaal.
Kussen, knuffels, zoentjes, pakkerds en smakkerds van
jullie allerliefste leiding: Anne-Sophie, Bethje, Griet, Geert,
Wouter en Jan
PS: Het buitenlands kamp ligt nu eindelijk definitief vast en
gaat door van 10 tot 20 juli in Oostenrijk

	
  

VERKENNERS
5 november: Onze eigen
jeugdweek activiteit, info
volgt nog

19 november: WCpapierverkoop 9u30
lokaal + eten voor ‘s
middags

12 november: Eén
tegen allen 14u lokaal
26 november:
Dropping 9u30 lokaal
+ eten voor ‘s middags

Michael, Michiel en Kristof
	
  

3 december:
Sinterklaas 14u
lokaal + Maak een
tekening

Scougi GIDSEN
29 oktober: opening van de jeugdweek ojéé ( zie vooraan in scougi voor de
jeugdweekplanning)
 Jeugdweek van 29 oktober tot 5 november

12 november: boomhakken! Kom om 10.00 uur naar het lokaal met stevige
schoenen, handschoenen, bijl en overheerlijk lunchpakket . Gedaan om
17.00 uur

19 november: WC-papier verkoop, we verwachten jullie om 9.30 aan het
lokaal met lunchpakket en jullie aller-sympathiekste glimlach en verkoopskills. Om 17.00uur mag je terug naar huis.
25- 26-27 november: WEEKEND!!! Wooooooehoee!! Meer info volgt nog.
Maar het wordt vet, sowieso!
3 december: sint en piet vergadering! Tekening = verplicht. Zeker aanwezig
zijn, want er worden groepsfoto’s getrokken.

Hete zoenen van jullie leiding!!!
Lise x Inge X Valerie

