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Inschrijvingen 2013-2014
Beste leden en ouders,
Welkom bij de Scouts en Gidsen van Beerse. Via deze brief laten wij u weten hoe u uw kind
correct inschrijft in onze scoutsgroep. Gelieve de onderstaande informatie grondig door te nemen
en correct uit te voeren.
Om uw kind in te schrijven als verzekerde Scout of Gids, schrijft u het inschrijvingsgeld over voor
donderdag 26 september 2013 op het rekeningnummer 979-9937643-95. Het inschrijvingsgeld
bedraagt €38.7 per kind. Hiervan gaat €27.7 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen (verzekering &
werkingsgeld), €1 naar het jaarkenteken en €10 naar de tak van uw kind.

Zeer belangrijk voor een correcte inschrijving is de mededeling. U gebruikt deze volgorde:
Tak-Naam-Voornaam-Geboortedatum-Straatnaam-Huisnummer-GSM ouder.
Hiervoor zijn de volgende takcodes geldig: Kap (kapoenen), Kab (kabouters), W (welpen), JG
(Jonggidsen), JV (Jongverkenners), G (Gidsen), V (verkenners), Jin (Jin). De mededeling mag
zich spreiden over verschillende regels. Een voorbeeld voor een kapoen kan er zo uitzien:
Kap – Smits – Jan – 15/03/2008 – Schoolstraat – 59 – 0498989898.
Vanaf uw gedane overschrijving is uw kind verzekerd tijdens elke vergadering voor gebeurlijke
ongevallen of schade aan derden. Inschrijven kan vanaf nu!
Vanaf begin september kan u de takleiding van uw kind thuis verwachten. Tijdens dit huisbezoek
stelt de leiding zich aan u voor en informeren zij u over het komende werkjaar. Ook het
jaarkenteken wordt dan overhandigd. Aanvullende gegevens zoals uw e-mailadres kunnen door
hen gevraagd worden.
Al uw technische vragen betreffende de inschrijving mag u richten aan Bieke Struyven & Nan
Wouters, secretaressen. Vragen m.b.t. het komende werkjaar richt u aan de groepsleiding:
Seppe De Houwer en Geert van de Lisdonk. Voor contactgegevens: zie onderaan.
Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in onze scoutsgroep!
Scoutsgroet
De leiding

Adres
Scouts en Gidsen Beerse
André de Thaye & Sint Rita
Schoolstraat 59
2340 Beerse

Internet- & E-mailadressen
www.scoutsengidsenbeerse.be
groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be
scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Telefoon Groepsleiding
Seppe De Houwer – 0495 60 70 11
Geert van de Lisdonk – 0498 49 81 31

Telefoon Secretaris
Nan Wouters – 0474 71 99 51
Bieke Struyven – 0493 04 32 42

Activiteiten
Elke zaterdag van 14.00u – 16.30u
Givers & Jin van 14.00u – 17.00u
Tenzij anders vermeld in de Scougi!

Geboortejaren
Kapoenen
Kabouters & Welpen
Jonggivers
Givers
Jin

2007, 2006
2005, 2004, 2003
2002, 2001, 2000
1999, 1998, 1997
1996

Overgang
Zaterdag 7 september 2013
Beste scouts en gidsen, ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte openen we het nieuwe scoutsjaar met onze Overgang. Hieronder bieden we u een
overzicht op de verschillende activiteiten tijdens dit weekend. We hopen veel leden en ouders te mogen
verwelkomen op de overgangsplaats aan de Haarlebeek (N 51 16 37.9, E 4 50 10.9), alsook aan ons lokaal
voor een gezellige barbecue.

Vrijdag 6 september:

Programma

De jonggivers, givers en jins die overgaan, worden om 19u30 op het plein verwacht. Ze brengen het
volgende mee: slaapzak, matje, drinken, lunchpakket voor ’s nachts, fiets…
Ontbijt en middagmaal worden door de leiding voorzien.
De jonggivers die overgaan tot givers worden verrast met een avondspel. De givers & jins die overgaan, gaan
op een begeleide nachtwandeling.

Zaterdag 7 september:
In de voormiddag:
De leden die zijn blijven slapen gaan niet meer naar huis. Ze krijgen ontbijt en middageten en treffen samen
met de leiding de laatste voorbereidingen voor ’s avonds.

13u:
Alle leden (ook zij die niet overgaan naar een volgende tak) worden om 13u aan het lokaal met de fiets
verwacht om in groep naar de overgangsplaats te rijden. Daar krijgen alle leden die naar een volgende tak
overgaan de kans om aan verschillende proeven mee te doen. De andere leden en hun ouders kunnen hier
samen het overgangsspel spelen. De proeven en het overgangsspel gaan onmiddellijk van start na de
aankomst aan de Haarlebeek. Ouders zijn hier ook altijd welkom!
Moe maar voldaan vertrekken we dan om 16.30u terug richting Beerse.

Bezinning
In Beerse aangekomen rijden we langs het Oud Park en wonen we rond 17u een korte bezinning bij rond het
nieuwe jaarthema. De aanwezige leden krijgen hier een tas soep.

BBQ & Scouts- en gidsenkermis
Na de bezinning gaan we naar het lokaal. Hier staat een BBQ te wachten voor zij die zich ingeschreven
hebben (om 19u). Na het eten zal het startschot worden gegeven van onze scoutskermis. Ook maken we
een gezellig vuurtje en kan er gezongen en gedanst worden. Halverwege de avond bedanken we onze
aftredende leiding en stellen we de nieuwe tak- en groepsleiding voor.
Hopelijk tot dan!
Met een stevige scoutsgroet,
De scouts- en gidsenleiding

Beste ouders en leden,
Net zoals de vorige jaren houden wij op ‘Den overgang’ een barbecue voor alle leden en ouders. Deze gaat
dit jaar door op zaterdag 7 september 2013 om 19.00 uur aan het lokaal.
Via deze weg laten wij u weten hoe u zich hiervoor kan inschrijven.
U kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Kinderen tot 12 jaar:
2 stukken vlees + groenten
-

-

Volwassenen:

Vegetariërs:

8 euro

2 stukken vlees + groenten

10 euro

3 stukken vlees + groenten

12 euro

2 stukken vegetarisch eten + groenten

12 euro

Er kan gekozen worden uit de volgende stukken vlees: Kipfilet, saté, worst en ribbetjes
Gelieve het inschrijvingsstrookje met GEPAST geld in een gesloten enveloppe te deponeren ten laatste op
donderdag 29 augustus.
Dit kan u doen op het volgende adres:
De Houwer (t.a.v. Scouts en Gidsen Beerse)
Schutsboomstraat 7
2340 Beerse
(In de brievenbus)
Alvast bedankt voor de deelname en tot dan!
Groeten,
De leiding

De familie …….............…………………………………………… neemt deel aan de BBQ van 7 september 2013 en
bestelt:
Kinderen (-12j) : aantal …………… x 8 euro
Volwassenen : aantal …………… x 10 euro (2 stukken vlees)
: aantal …………… x 12 euro (3 stukken vlees)
Vegetariërs
: aantal …………… x 12 euro
Keuze van vlees:
Kipfilet x ........
Saté x ........
Worst x ........
Ribbetjes x ........
Totaal gepast te betalen: ……………….
Gelieve gepast te betalen in een gesloten enveloppe en deze in de brievenbus te deponeren.

Liefste kapoentjes. Zoals elk jaar is het in september de start
van een nieuw scoutsjaar. Ook dit jaar zijn jullie weer massaal
welkom op ons scoutsplein. Voor nieuwe leden volgt hieronder
een beetje informatie: de vergaderingen gaan elke zaterdag
door van 14u tot 16u30, tenzij anders aangegeven in de scougi
(ons maandblad met activiteiten). De scoutspleinen bevinden
zich op Schoolstraat 59. Doe elke week best slechte kleren
aan, want we doen veel leuke spelletjes waarbij we af en toe
vuil worden.
Beste ouders, met vragen zijn jullie natuurlijk altijd welkom
bij de leiding. Hetzij voor de vergadering, hetzij erna. Spreek
ons gerust aan! Onze contactgegevens zijn ook terug te vinden
op de site: www.scoutsengidsenbeerse.be

7 september

Vandaag is het de traditionele overgang. De 2e jaars kapoenen
gaan over naar de kabouters en welpen. De rest is echter ook
welkom, want voor hen is er een spel voorzien. ’s Avonds
sluiten we af met een gezellige BBQ, maar vergeet je zeker niet
op tijd in te schrijven.

14 september
Omdat er een heleboel nieuwe gezichten zullen zijn, houden we
vandaag kennismakingsvergadering. Afspraak om 14u aan het
lokaal, om 16u30 mogen de mama’s en papa’s jullie weer komen
ophalen.

21 september

Zoals elk jaar is het dit weekend weer kermis in Beerse, daarom
houden we kermisvergadering. Jullie zijn welkom van 14u tot
16u30 aan het lokaal.

28 september

Deze zaterdag is het jammer genoeg geen vergadering, omdat
de leiding op leidingsweekend is. Maar volgende week zijn we
weer van de partij!

5 oktober

Vandaag spreken we af in het bos voor een heus bosspel!
Afspraak om 13u45 aan de Epelaar (routebeschrijving: zie
takhoekje op de website), om 16u15 mogen jullie weer naar huis.

Kabouters
7 september: Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Het is
vandaag OVERGANG. We verwelkomen de laatstejaars kapoenen en
zwaaien de derdejaars kabouters uit! We spreken af om 13h aan het
lokaal met fiets om samen naar de Lilse Bergen te fietsen. Ook voor
diegene die niet overgaan, zijn er leuke spelletjes voorzien. Rond
16u30 vertrekken we richting oud park om even stil te staan bij het
nieuwe jaarthema. ’s Avonds is het onze traditionele BBQ. Meer
informatie ontvangen jullie per post.
14 september: Vandaag is het KENNISMAKING! Jullie zullen elkaar
én de leiding beter leren kennen. Breng ook een voorwerp mee om
jezelf origineel voor te stellen. Om 14h spreken we af aan het lokaal.
21 september: Omdat het kermis is in Beerse gaan we ons amuseren
op de KERMISVERGADERING! Om 14h spreken we af aan het lokaal.
28 september: Jammer, maar er is vandaag geen vergadering. De
leiding is op leidingsweekend om een supertof scoutsjaar in elkaar te
steken.
WIST JE DAT’jes!
Een kabouter is steeds perfect in uniform met haar hemd, groene broek of rok én
haar sjaaltje!
Bij vragen kan u ons bereiken op kabouters@scoutsengidsenbeerse.be
We raden u aan om het takhoekje op de scoutssite regelmatig te raadplegen.
De foto’s van het kabouterkamp in Nieuwmoer zijn via een link op het takhoekje te
raadplegen.

Groetjes van jullie nieuwe leiding!
Kira

Tana

Raasja

Chil

Loki

7 september: Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar is er weer. Jullie worden om 13.00u aan het
lokaal verwacht met fiets om samen gezellig met iedereen naar de overgang te fietsen.

14 september: Een nieuw jaar betekend ook nieuwe gezichten daarom doen we
kennismakingsvergadering. Jullie worden om 14.00u aan het lokaal verwacht.

21 september: Joepiiiiiee!!! We spelen het grote kermisspel vandaag. Jullie worden om 14.00u aan
het lokaal verwacht.
PS: (verkleed als echte Johnny’s)

28 september: Helaas pindakaas, de leiding gaat op weekend dus geen vergadering.

Grtjs: King Louie, Baloe, Akela, Kaa, Hathi
PS: Een welp is altijd in uniform ( groene broek,hemd,petje,das )

Jonggidsen
6 – 7 september: OVERGANG

14 september: KENNISMAKING

Vrijdagavond 6 september worden de
jonggidsen die overgaan om 19u30 verwacht aan
het scoutslokaal. De leiding heeft daar voor jullie
een bangelijk avondspel in elkaar gestoken.
Zaterdag 7 september wordt daarentegen
iedereen verwacht om 13u aan het lokaal. We
rijden samen naar de overgangsplaats, waar we
de ‘oude’ jonggidsen uitwuiven en de
nieuwelingen verwelkomen. ’s Avonds kunnen
jullie genieten van een overheerlijke BBQ aan
het lokaal. Meer informatie hierover vinden
jullie op de brief met inschrijving voor deze BBQ.

Jullie worden massaal om 14u aan het lokaal
verwacht. Wie zijn de nieuwe jonggidsen? Wie is
de nieuwe leiding? Vandaag nemen we
uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen,
zodat we weten wat voor vlees we in de kuip
hebben!
21 september: JOHNNY & MARINA’S
KERMISSPEL
De foor van Beerse staat weer op ons te
wachten. Daarom spelen we vandaag een ultra
vet kermisspel. Verkleed jullie allemaal op z’n
Marina’s, zodat we de harten van de Johnny’s op
de kermis sneller kunnen doen slaan!
28 september: GEEN VERGADERING
Helaas pindakaas! Vandaag is het geen
vergadering :’( De leiding is op weekend, om een
superleuk jaar voor jullie in elkaar te steken.
Hopelijk tot volgende week!

Vele lieve groetjes van jullie nieuwe leiding!

Jongverkenners
6 & 7 september
•
•

De derdejaars die overgaan naar de Verkenners, worden vrijdag verwacht om 19:00
u aan het lokaal verwacht MET SLAAPGERIEF.
De Jongere leden worden verwacht om 12:00 u. het is de bedoeling dat zij een
lunchpakket meenemen. Om 17:00 u keren we terug naar het scoutsplein.

S’avonds is het de jaarlijkse BBQ. Hiervoor moet je je inschrijven. Vergeet dit zeker
niet!

14 september
•

Vandaag is het kennismakingsvergadering. Allemaal om 2 uur aan het lokaal, breng
zeker je fiets mee.

21 september
•

Het is al weer even geleden. Tijd om jullie weer bekend te maken met ons
bloedeigen dorp. Jawel, we spelen een dorpspel vandaag! Jullie worden om 2 uur
aan het lokaal verwacht.

28 september
•

Helaas pindakaas! Geen vergadering! De leiding is op leidingsweekend om het
gehele scoutsjaar ineen te steken. Wij zien jullie natuurlijk wel graag terug op de
eerste vergadering van oktober! Tot dan!
Groetjes,
Quinten, Joshua, Laurens, Simon, Sophie

P.S. Een jongverkenner komt altijd in uniform!
P.S.S. Een jongverkenner komt Altijd met de Fiets!
P.S.S.s. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor de overgangsbbq.

6 en 7 september:
Vandaag nemen we afscheid van de 3e jaars. Deze worden verwacht op
6 september om half acht met goede stapschoenen, eten en drinken!
Ook voor zaterdagmiddag! De andere gidsen worden als morele steun
verwacht om één uur aan het lokaal! We vertrekken dan met de fiets!
Voor meer informatie kunnen jullie altijd de brief van de bbq lezen!!

14 september:
Vandaag is het de eerste dag dat we de nieuwe leden verwelkomen in
ons midden! SPANNEND! We houden jullie nog even in spanning, maar
kom allemaal om twee uur naar het lokaal!! De vergadering zal
gedaan zijn om vijf uur!

21 september:
En de kermis staat weer in Beerse-land! Zorg ervoor dat je in ‘ ik ben
nog nooit naar de kermis geweest-outfit’ om twee uur klaar staat aan
het lokaal.

28 september:
Vandaag is er geen vergadering omdat we met de leiding op
leidingsweekend gaan. Maar niet getreurd op 27 september hebben
we wel gidsen nodig die komen helpen op een groot feest van de lagere
school ( schransdries). Meer informatie krijgen jullie hier nog over via
facebook!
Groetjes, de gidsenleiding
Belangrijk: gidsen zijn ook ALTIJD in uniform, jeansbroeken horen
hier niet bij!!! Alle vergaderingen starten om twee uur en eindigen om
vijf uur. Hierna kan je altijd nog iets blijven drinken in het lokaal!

Verkenners
vrijdag 6 september:
De verkenners die overgaan worden om 19.30 u aan het lokaal verwacht met
slaapzak, matje, drinken, lunchpakket voor ’s nachts, fiets…. Het nodige gerief om
de nacht door te komen dus.
Zaterdag 7 september:
De verkenners die overgaan gaan niet meer naar huis en krijgen ontbijt en
middageten van de leiding. Om 13.00 u wordt ook de rest verwacht om naar de
overgangsplaats te rijden. Uiteraard is er naar jaarlijkse gewoonte ook de BBQ,
vergeet je zeker niet in te schrijven!

Zaterdag 14 september:
Weer nen hoop nieuw vriendschapsverzoeken op dieje
feestboek. Tijd om da is van dichterbij te bekijken. Allen
om 14.00 uur aan onze hut. Het is niet verboden om een
onbekende kameraad mee te
pakken.

Zaterdag 21 september:
Nondeju de foor is wer int land. Da kunne wij pertang os
nij nie vurbij laote gan zonder te gon boenke in de
botsotoos. 14.00 uur on os kot. De vergadering zal om
17.00 gedaan zijn.

Zaterdag 28 september
Helaas geen vergadering vandaag. De leiding is zelf op
weekend . Niet getreurd het zal snel genoeg oktober
zijn!
PS: de vergadering duurt altijd van 14.00 tot 17.00 tenzij
anders vermeld. Altijd in volledig uniform (= inclusief das)

Groeten van jullie nieuwe leiding

JIN
6 – 7 september: OVERGANG
Wees allen welgekomen op onze jaarlijkse overgang!! Neem je slaapzak en matje mee om te
overnachten (en lunchpakket) en je fiets om aan de Lilse Bergen te geraken. Zie brief op de
scoutssite voor verdere info! Om 19u30 aan het lokaal en vergeet je niet in te schrijven voor
de BBQ op zaterdag.

14 september: KENNISMAKING
Laten we allemaal eens samen zitten/hangen/babbelen/… om elkaar wat beter te leren
kennen…. Hier worden ook wel een aantal dingen afgesproken, dus denk al maar eens na
waar je op kamp wil, de zotste thema’s voor de jinfeestjes, … 14u lokaal.

21 september: FOOR
Zegt genoeg, 14u lokaal.

27 september: LEIDINGSWEEKEND
Helaas pindakaas, voor de jinners geen vergadering op zaterdag. Wel kunnen we gaan
tappen op de receptie van de school in de Schransdriesstraat. Wie graag al een handje komt
helpen, kom om 17u naar het lokaal op VRIJDAG, om al een centje bij te verdienen voor het
kamp. Om 22u is dit gedaan.

Dikke lebbers,
Kristof, Seppe en Beth

