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In september start het nieuwe scoutsjaar bij Scouts en Gidsen Beerse. We gaan
er een super leuk jaar van maken! Voor de nieuwe kapoenen volgt hier een
beetje informatie. Alle activiteiten gaan door op zaterdagnamiddag van 14u
tot 16u30, tenzij dit anders vermeld staat in onze scougi. De scougi is het
maandblad van de scouts, waarin staat welke leuke dingen we die maand
gaan doen, en is te vinden op de website www.scoutsengidsenbeerse.be . De
scoutslokalen bevinden zich op Schoolstraat 59 in Beerse. Voor de activiteiten
doe je best slechte kleren aan, want door de leuke spelletjes die we spelen kan
je wel eens vuil worden.
Als er vragen zijn, mag je deze gerust stellen aan de leiding voor of na de
vergadering. Je kan ons ook bereiken via gsm of e-mail. Deze gegevens zijn te
vinden op de website.
ZATERDAG 6 SEPTEMBER:
Vandaag is het tijd voor de jaarlijkse OVERGANG. De tweedejaars kapoentjes
van vorig jaar gaan over naar de welpen of kabouters. Alle kapoenen
worden om 13u met de fiets aan ons lokaal verwacht om in groep naar de
overgangsplaats te fietsen. Meer informatie over de overgang en de BBQ is te
vinden op de overgangsbrief op de website of vooraan in deze scougi.
ZATERDAG 13 SEPTEMBER:
Een hoop nieuwe gezichten bij de kapoenen… Daarom houden we vandaag
KENNISMAKINGSVERGADERING. Jullie worden om 14u verwacht aan ons
lokaal. Om 16u30 mogen jullie terug opgehaald worden door jullie mama’s en
papa’s.
ZATERDAG 20 SEPTEMBER:
Joepie! Het is weer kermis in Beerse. Dit laten we niet zo maar voorbij gaan.
Vandaag is het KERMISVERGADERING van 14u tot 16u30 aan het lokaal.
ZATERDAG 27 SEPTEMBER:
Helaas pindakaas! Vandaag is het GEEN VERGADERING. De leiding is op
leidingsweekend om leuke dingen voor te bereiden voor het scoutsjaar.
Volgende week zijn we er weer!!

Vandaag verwelkomen we onze eerste jaartjes, JOEPIE , maar
moeten we helaas afscheid nemen van ons derde jaartjes, SNIF
SNIF! Voor deze gelegenheid worden jullie allemaal verwacht
aan het lokaal om 13u. Samen gaan we dan verder richting de
Lilse Bergen waar de OVERGANG plaats zal nemen. Vergeet dus
zeker jullie fiets niet mee te nemen! Om 16u30 vertrekken we richting het
Oude Park voor de bezinning. ’s Avonds kunnen jullie dan gezellig met jullie
ouders naar onze jaarlijkse barbecue komen om het nieuwe scoutsjaar te
vieren.
Het wordt tijd dat we elkaar beter leren kennen, kom daarom
allemaal om 14u naar het lokaal voor de KENNISMAKING. Om
16u30 zal de vergadering gedaan zijn en mogen de ouders jullie
komen ophalen.

OPGEPAST BLIJVEN ZITTEN! WE GAAN NAAR DE KERMIS! Jaja,
het is weer Kermis in Beerse en dus tijd voor HET KERMISSPEL!
De vergadering zal zoals gewoonlijk doorgaan van 14u tot
16u30!

Oooh, vandaag zullen jullie jullie lieftallige leiding moeten
missen! Wij zijn op leidingsweekend waardoor het GEEN
VERGADERING is, maar geen getreur volgende week zijn we
weer van de partij!

WELPEN
6 september
Vandaag is het de jaarlijkse overgang. We nemen afscheid van de derdejaars, die naar de
jongverkenners gaan en verwelkomen de leden die overkomen van de kapoenen. Afspraak om
13u aan het lokaal voor een toffe namiddag!

13 september
Omdat er heel wat nieuwe gezichten zijn, bij zowel de leiding als de leden, houden we
vandaag een kennismakingsvergadering! We zien elkaar om 14u aan het lokaal. Om 16u30
is hebben we elkaar hopelijk beter leren kennen!

20 september
De jaarlijkse kermis begint weer in Beerse! Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan, daarom houden we een heuse kermisvergadering! We spreken af om 14u aan het
lokaal, om 16u30 is het weer gedaan.

27 september
Helaas pindakaas! Vandaag geen vergadering, want het is leidingsweekend. De leiding gaat
dit weekend het gehele jaar voorbereiden en heeft daarom jammer genoeg geen tijd voor een
vergadering. Volgende week zijn we er weer!

Groetjes van jullie nieuwe leiding!
Jacala, Akela, Shere Khan, Bagheera & Kaa

Vrijdag 5 september
Onze oud-derdejaars die overgaan naar de verkenners komen om19u30 naar het lokaal en
brengen slaapgerief mee. Jullie blijven ook zaterdag een beetje klussen en in de namiddag
trekken jullie met de rest van de scouts mee naar de overgangsplaats.

Zaterdag 6 september
De rest van jullie mag om iets voor 13u00 komen. Om 13u00 vertrekken we massaal naar de
overgangsplaats waar iedereen die overgaat zijn opdracht moet doen en de rest van de jullie
een leuk spel kan spelen in het bos.
Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor de bbq 's avonds of spring even binnen.
Jullie kunnen dan een beetje rondlopen op onze kermis en naar de leidingvoorstelling
kijken.

Zaterdag 13 september 14u
Er zijn weer heel wat nieuwe gezichten bij leiding en leden daarom
kennismakingsvergadering.

Zaterdag 20 september 14u
De kermis is weer in Beerse. Broeihaard van Johnny's en Marina's daarom gaan wij is goed
hakken en stampen op de foor.

Zaterdag 27 september
De leiding moet nog is goed overleggen hoe we het dit jaar met jullie gaan aanpakken en we
gaan dus op leidingsweekend. Daarom geen vergadering.

Zaterdag 4 oktober 14u
We gaan ons nog is goed vuil maken in de alom geliefde kleiputten. Kom daarom met de
fiets, een volledige reserve outfit, jullie slechtste kleren en een handdoekje naar het lokaal,
en maak je klaar om je smerig te maken.
Een stevige linker,
Jullie Leiding
Simon 'Tank'

Thomas 'Machine'

Sander 'Beast'

PS: kijk altijd goed op het takhoekje en neem een fiets mee !!!!!!!!!!!

Nelis 'Destroyer'

5-6 september: OVERGANG
Voor de 3e jaar, jullie worden om 19u30 aan het lokaal verwacht voor onze nachtdropping. Vergeet zeker geen slaapzak, matje, drinken, lunchpakket voor ‘s nachts en fiets. De volgende dag. De volgende
dag krijgen jullie ontbijt en middageten, jullie gaan NIET meer naar huis.
Voor de andere gidsen, jullie worden om 13u aan het lokaal verwacht met je fiets om dan samen naar
de overgangsplaats te fietsen.
Rond 17u is er nog een kleine bezinning.
Om 19u begint onze jaarlijkse BBQ.

13 september: KENNISMAKING
Er staat voor jullie een heel nieuwe leidingploeg klaar en
om ons, en wij jullie, beter te leren gaan we vandaag
kennismaken. Je mag altijd iets origineel meenemen of
in elkaar steken om jouw beter te leren kennen.
20 september: TEAMBULDING
Neem je fiets mee naar het lokaal en kom om
14u ontdekken wat we vandaag allemaal gaan
doen.

27 september: LEIDINGWEEKEND
Zoals elk jaar gaat de leiding eind september op leidingsweekend. Jammer genoeg geen vergadering vandaag :(

Veel liefst van jullie nieuwe leiding Jonas en Nan
-xxx-

6 September
Overgangsweekend! Wij verwelkomen de nieuwe telgen van de jongverkenners in
onze groep. Vandaag is het geen vergadering maar jullie mogen altijd naar de Lilse
Hils afzakken om daar mee te doen met al de anderen. Meer info hierover is te
vinden op onze scoutssite.
13 september
De prototype kennismakings / spellekes vergadering van het jaar! Neem allen iets
interessant mee dat met uzelf te maken heeft en waarover ge wa meer uitleg kunt
geven. Allemaal om 2 uur aan onze hut.
20 september
Kermis is weer in het land. En met de kermis komt ook al het marginaal volk boven
water. Haal die verkleedkist boven en zoek de meest marginale combinatie! Aan het
lokaal om 2 uur
27 september
Dit weekend gaat de leiding zelf op weekend om het jaar te plannen. Bijgevolg
mogen jullie tamzakken heel de dag rustig voor de playstation gaan zitten en niets
doen!
Veel groeten van de nieuwe leiding.
Laurens
Erik
Nick
Quinie

5 - 6 september : overgang

20 september: kermisspel

Check brief overgang!!!
19.30 aan het lokaal met het nodige
gerief. Vergeet niet in te
schrijven voor de BBQ!

Naar goede gewoonte is de
kermis weer in het dorp.
14 uur lokaal !

13 september: Brunch

27 september: helaas!

Allen welkom om 11 uur aan
het lokaal voor onze
kennismakingsbrunch!
Breng allen 5 euro mee.

Helaas is de leiding op
leidingsweekend. Jullie
zullen ons een weekje
moeten missen. 

Groetjes van jullie
supermegabangelijke, houdjulliehartmaarvast
nieuwe leiding!!!

