7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag
kei hard buiten spelen want het is sport en spel!
Jippie!! Alle kapoentjes worden om 2 uur aan
het lokaal verwacht om de allerleukste
spelletjes te spelen.

14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse
Bergen maar wel spelen in de mega leuke
speeltuin! Alle kapoenen worden om 13u45
verwacht aan de ingang van de Lilse Bergen met
3 euro. Na een hele namiddag spelen mogen
jullie om 16u45 terug opgehaald worden door de
ouders.

21 mei: Jullie worden allemaal
uitgenodigd om gezellig een filmpje te
kijken in ons lokaal. Onze zelfgemaakte
filmzaal opent om 19 uur en sluit om
21 uur. De kapoentjes mogen allemaal
hun lievelingsfilms meenemen met hun
naam erop.

28 mei: Spijtig genoeg
is de leiding heel hard
aan het leren voor hun
examens en is het
vandaag geen scouts
voor jullie 

Kusjes van jullie
allerliefste leiding!!
Pico, Kerri, Kapi,
Rami en Gigi

Kabouters – mei 2016
Voor de kabouters die al in volle spanning wachten op de brief voor het
meest zalige, plezante, geweldige kabouterkamp voor deze zomer… Jullie
moeten nog even geduld hebben. Jullie krijgen de brief in juni. De brief
verschijnt dan ook zeker op ons takhoekje. Voor wie het even vergeten is. Ons
kamp gaat door vanaf zondag 24 juli tot en met zondag 31 juli.

7 mei
Nu de lente terug volop bezig kunnen we weer veel buiten spelen en
oooooooh wat krijgen wij daar reuzehonger van!! Daarom gaan we
vandaag lekker koken  Kom om 10u naar het lokaal om jullie buikjes
helemaal rond te smullen. Vergeet zeker geen eten mee te nemen om klaar te
maken, Jullie gamellen, bestek, afdrooghanddoek,… om 14u mogen de mama’s
en de papa’s Jullie weer komen halen.

14 mei
Kennen jullie het verschil tussen suiker en zout? Super belangrijk voor
vandaag want anders lopen jullie helemaal verkeerd op onze suiker en
zouttocht. Graag zien we jullie om 14u aan het lokaal verschijnen met
stevige (wandelschoenen) aan. Om 16u30 mogen jullie naar huis.

21 mei
Vorige week was eigenlijk nog maar een oefening om jullie beentjes helemaal
warm te krijgen voor vandaag. Maak jullie klaar voor sport en spel want
bewegen zullen jullie. Om helemaal in de stemming te komen, mogen jullie
aangepaste sportieve kledij aandoen en mogen jullie in jullie outfitjes om 14u
naar het lokaal komen. Om 16u30 kunnen jullie naar huis, als dat nog lukt
natuurlijk. Wie gaat de sportieve uitdaging aan?

28 mei
De leiding moet super hard leren voor de grote examens. Maar we kunnen
jullie natuurlijk niet missen he! Daarom spelen vandaag enkel in de avond
leuke gezelschapspelletjes. Kom om 19u naar het lokaal met jullie
allerleukste spelletje en om 21u is het alweer tijd om naar huis te gaan en
gezellig in het bedje te kruipen.

Vele groetjes van jullie liefste leiding
Tana, Ikki, Feere en Raasja!!
xoxoxoxoxoxoxoxo

WELPEN
KAMP: Je kan al inschrijven voor het kamp! Mailtje sturen naar
welpen@scoutsengidsenbeerse.be
7 mei:
Vandaag gaan we op paracommandotocht. Bereid je al maar
voor op veel actie en vooral veel modder.
De vergadering begint om 14.00 uur en is gedaan om 16.30
uur.
Breng zeker je fiets mee + reservekledij en ook eventueel een
handdoek zijn zeker niet overbodig.

14 mei:
Hogentijd om jullie sjortechnieken eens bij te schaven! We
beginnen om 10 uur en om 16.30 uur mogen jullie terug naar
huis.
Breng zeker een lunchpakketje mee.

21 mei:
Hopelijk gaat het zonnetje vandaag hard schijnen, want we
doen waterspelletjes vandaag!
Breng resevekledij mee en een handdoek.
De vergadering begint om 14.00 uur en is afgelopen tot 16.30
uur.

28 mei:
Vandaag gaan we koken.
Breng enkel vers voedsel mee!
GEEN BLIKVOEDSEL!!!
Snijplankje, mesje en bestek zijn ook zeker handig.
De vergadering is van 14.00 tot 16.00 uur.

Groetjes van jullie allerliefste leiding: Baloe, Raksha, Shere-Khan en Jacala

Liefste dagboek,
Afgelopen maand is er een heleboel gebeurd in mijn leven. Ik heb een enorm knap,
tof en lief vriendje gevonden en we hebben samen al heel erg leuke dingen gedaan.
Zo zijn we al samen op weekend geweest en hebben we daar de tijd van ons leven
beleefd. Echt de moeite! Ik kwam hem voor het eerst tegen tijdens een heus
‘hottiespel’ dat we samen speelden. Al de hotties spraken me wel aan, maar Scout
stak er toch echt boven uit. Na een quizje samen, na samen wat pudding te eten en
met eieren te spelen wist ik het zeker: met hem wil ik altijd samen blijven. Hij is de
ware. Daarom heb ik voor de komende maand nog enkele leuke activiteiten gepland
samen met mijn vriendje Scout. Op 7 mei hebben we samen afgesproken aan de
scoutslokalen om 14u02, daarna fietsen we samen naar de konijnenberg om daar
met knikkers te spelen en een mega vetcoole knikkerbaan te maken. Hopelijk
vergeet hij zijn fietsje niet, dat mag ik zeker niet vergeten te zeggen. Ik weet
natuurlijk niet hoe leuk het gaat zijn, maar waarschijnlijk zullen we het wel 2 uurtjes
volhouden. Ik zie het al helemaal voor mij, rond half 5 nemen we weer afscheid en
misschien komt er wel een zoen bij kijken. (hihi spannend)
Als dit afspraaksje is meegevallen, ben ik benieuwd naar zijn doorzettingsvermogen.
Is Scout wel een echte durver en zal hij luisteren als ik iets van hem verwacht. Ook
ben ik benieuwd naar zijn spierkracht. Daarom ga ik samen met hem op
paracomandotocht op 14 mei. Hiervoor moeten we wel hele slechte kleren aandoen,
dit vind ik wel jammer want dan zie ik er wat minder mooi uit. Maar ja, dan weet ik
ook ineens of hij bij me blijft als ik er wat slechter uitzie he! Aangezien we daarna
nog ergens anders heen moeten met onze fiets, moet ik wel reserve kleren
meenemen en met mijn fiets komen!
Na deze date zal ik het hoogstwaarschijnlijk zeker weten, met hem wil ik later
samen wonen in een huisje. Misschien kan ik dan 21 mei al wel wat ideëen opdoen
over ons toekomstige huis. Scout en ik hebben in ieder geval om 13U59
afgesproken om samen ons droomhuis inclusief coole speeltuigen te sjorren.
Wanneer we aangekomen zijn bij 28 mei, zullen al mijn vriendinnetjes Scout ook wel
eens willen ontmoeten. Daarom heb ik met al mijn vrienden afgesproken aan de
parking van het bos van de Lilse bergen om 14uur. Daar kunnen we dan samen
allemaal samen in het bos spelen en kan iedereen mijn knapperd leren kennen. Dit
wordt hartstikke spannend, maar ik kijk er echt heel hard naar uit! Om half 5 moeten
we jammer genoeg wel uit het bos, want dan komt mijn mama of papa me weer
ophalen. Tenzij het mooi weer is, dan mag ik zelf met mijn fietsje.
Hopelijk wordt dit weer een hele leuke maand zoals de voorbijgaande. In de zomer
gaan we ook samen op kamp, ik kijk er al super hard naar uit!
Tot de volgende lief dagboekje
Xxx
De jonggidsenleiding
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Gidsen
7 mei:

14 Mei:

21 mei:

28 Mei:

Kusjes Joris en Laura

