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2 februari
Vandaag gaan we zwemmen in het nieuwe zwembad van Beerse!
Afspraak om 13u45 aan ’t Beerke met zwemgerief, een handdoek en
€ 2. Om 16u40 mogen jullie terug naar huis.

9 februari
Vandaag gaan we eens kijken hoe goed jullie je kunnen
verkleden. Het is namelijk CARNAVALSvergadering! Van 14u tot
16u30 zijn jullie welkom aan het lokaal.

16 februari
14 februari, dat is traditioneel Valentijn. Eens zien hoe goed
de jongens en de meisjes van de kapoenen met elkaar kunnen
samenwerken tijdens de valentijnsvergadering! 14u afspraak
aan het lokaal, 16u30 mogen jullie ouders jullie weer komen
ophalen.

23 februari
Hoe goed kennen jullie de gemeente Beerse? Tijd om jullie kennis eens te
testen tijdens een dorpsspel! We spreken af om 14u aan het lokaal. Om
16u30 hebben jullie weer heel wat bijgeleerd over onze toffe gemeente!

2 maart
Vanavond is het onze traditionele eetavond. De leiding moet
hiervoor nog het een en ander klaarzetten, daarom is het geen
vergadering. Jullie zijn deze avond wel allemaal welkom om
een hapje mee te eten!

Kabouters
2

februari

Kunnen de kabouters alle
opdrachten van de leiding
vervullen? Samenwerken, moed
en doorzettingsvermogen zal
nodig zijn om hierin te
slagen. ÉÉN TEGEN ALLEN!
16

februari

Op 14 februari is het Valentijn,
de dag waarop geliefden elkaar
een cadeautje kopen. Hebben de
kabouters hun droomprins al
gevonden? Om 14h aan het lokaal
voor HET GROTE VALENTIJNSPEL!
2

maart

Vandaag is het geen vergadering.
Jullie zijn ’s avonds van harte
welkom op onze jaarlijkse
eetavond. (meer info op de site)

9

februari

Vandaag gaan we ons uitleven in de
bossen. We verwachten jullie om
13h45 aan De Epelaar (wc -huisje)
Om 16h15 mogen de mama’s & papa’s
jullie weer komen halen.
23

februari

De dag waar de kabouters hun
grootste zangtalenten kunnen
tonen, is aangebroken. Vandaag
is het THE VOICE VAN DE
KABOUTERS. Alle kabouters
bereiden een zangnummertje voor
(mag in kleine groepjes)
Passende outfits mogen
uiteraard aangedaan worden.
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15-21

juli

namak

Welpen

2 Februari : De winter is stilaan toch aangebroken , dat
da betekend dat het koud is .Dat er ijs ligt op
verschillende plekken en naar die plek gaan wij .We spreken om 14.00 uur af aan de achter inkom van de
schaatsbaan aan de parking , de mama’s en papa’s mogen jullie daar om 16.30 uur terug komen halen .

8 Februari : Avondspel jullie worden om 19.00 uur aan
an het lokaal verwacht met verkleedkleren
verkl
.
activiteit zal tot 21.30 uur duren .

16 Februari : Wie van jullie
ullie welpen is de stoerste ,de sterkste ,de hardste .Dat willen we weten daarom
machovergadering om 14.00 uur aan het lokaal .

23 Februari :Vandaag
Vandaag is het laddercompetitie , laat zien wie er een echte winnaar is en strijd voor de
eerste plaats . Om 14.00
0 uur aan het lokaal .
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Scougi februari
Bijbel der jongverkenners
Zaterdag 2 februari
In het begin schiepen de leiding de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en
duisternis lag over de oervloed, maar de leiding hun geesten zweefde over het water. Onrustig en
eeuwig rond dwalend. Op deze dag schiep de machtige leiding de eerste activiteit van de maand.
De leiding zag graag beweging en spel. Daarom worden de olympische spelen voor het eerst
georganiseerd in onze gemeente. Kom allen om 2 uur naar het lokaal voor de hardste
sportvergadering van de voorbije eeuw.

Zaterdag 9 februari
Tijdens de tweede week zeiden De goden tegen elkaar: ‘Het water onder de hemel moet naar één
plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. ’ En zo gebeurde het. Het droge noemde zij aarde, het
samengestroomde water noemde zij Het Beerke. En de leiding zag dat het goed was.
Brengt allen 3 euro mee! Om twee uur aan onze vertrouwde lokalen

Zaterdag 16 februari
In de derde week zei De leiding: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee,
kruipende dieren en wilde dieren. ’ En zo gebeurde het. De leiding maakte alle soorten in het wild
levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En de leiding zag dat het goed
was.
De leiding wil terug 1 zijn met de natuur daarom gaan we deze week een bosspel spelen, wederom
allemaal om 2 uur aan onze kapel (de lokalen dus). Neem je stalen ros ook mee!

Zaterdag 23 februari
Tijdens de laatste week plaatsten de leiding zich in hun stoel voor de open haard. Veel tijd hadden zij
echter niet, in de verte zagen zij een klein lichtje branden. Hier moesten ze meer van te weten zien te
komen. Ze hebben zich met hun koninklijke luie kont uit de zetel gehoffen en zijn beginnen
wandelen. En wandelen werd er gedaan. Tot zei uiteindelijk gevonden hadden wat zij moeten vinden
op een rustige zaterdag. De eeuwig lonkende scoutslokalen. Het is verassingsvergadering! Allen om 2
uur paraat
Groetjes van jullie leiding
Quinten, Jef, Laurens, Senne, Jan
Ps:
-

Wij gaan op kamp van 15 tot 25 juli. Er komt uiteraard nog een kampbrief die hierover meer
informatie geeft.
De jaarlijkse eetavond gaat door op 2 maart. Vergeet niet je tijdig in te schrijven!

GIDSEN – FEBRUARI
1 febr:
Helaas, geen
vergadering

Knuffels
van
Jullie
leiding!
2 maart:
Vandaag is het Vlaamse eetavond. Jullie worden
verwacht om 17u in de Lambeer. Stuur voor 16febr jullie
bestelling (zie vooraan in de scougi) door naar
gidsen@scoutsengidsenbeerse.be zodat jullie samen
lekker gezellig kunnen eten! Jullie betalen de helft van
de prijs. Neem gepast geld mee de dag zelf. Van 19u tot
20u mogen de gidsen hun afwastalent boven halen.
JOEPIE!

9 febr:
Vandaag gebeurt er
iets raar… Kom dat
zien, 14u aan het
lokaal.

16 febr:
Vandaag gaan we
ijsberen. Kom om 14u
naar het lokaal met
zwemkledij, handdoek en
fiets. Het zou kunnen dat
16 en 23febr wisselen
van activiteit! (hangt af
van het weer) Hou het
takhoekje en facebook in
de gaten!!!

23 febr:
We spreken vandaag af om
14u in de Gasthuisstraat in
Turnhout, dit volledig
incognito!!! Om 16u
verzamelen we met iedereen
op de markt van Turnhout
(aan de kerk). Wie kan er 2u
lang ongezien door de
Gasthuisstraat lopen!?
(23 en 16febr kunnen
wissellen van activiteit, hou
dus het takhoekje en
facebook in de gaten!!!)

SPEELVERKENNER
2 februarie
gezelschapspelletjes vergadering
14U lokaal met een spelletje!

9 februarie

quiz

14u lokaal met brein

16/23 februarie

Bosspel of ijsberen
(verdere info volgt op facebook)

30 februarie

geen vergadering

(omwille van het niet bestaan van
deze datum in februarie)

verkenners zijn altijd in uniform en met fiets!!!

Scougi februari
thema: less is more
2 Februari:
-

Verrassingsvergadering
14u lokaal

9 februari:
-

Jinfeestje
14u lokaal
Decoratie + creatieve ideas meebrengen

16 februari:
-

Spelen in de sneeuw/ bosspel
14 u lokaal
Fiets (+slee) meebrengen

23 februari:
-

Ijsberen
Meer info op de facebook
Zwembroek meenemen

2 maart:
-

Eetavond
Met de jingroep inschrijven om tee ten
Daarna afwassen

Groetjes,
De leiding

