: Het is weer de welbefaamde jeugdweek! Ook vandaag is

er speciaal voor jullie een hele toffe activiteit in elkaar gestoken. Meer informatie kunnen
jullie terug vinden op het takhoekje. Ik zou ook zeker deelnemen aan de andere activiteiten
van de jeugdweek, de planning kunnen jullie terug vinden op de site. Vergeet zeker je das of
uniform niet aan te doen!
: Vandaag is het ZOOM. We zullen de andere

scoutsgroepen eens een poepie laten ruiken en tonen hoe goed onze kapoentjes spelletjes
kunnen spelen. De plaats en het tijdstip zullen op het takhoekje verschijnen.
: Hij komt, hij komt die lieve goede Sint … Zoals jullie

waarschijnlijk allemaal al weten maakt Sinterklaas vandaag zijn intrede in Beerse. Daarom
spreken we om 13 af aan het lokaal om eens een kijkje te gaan nemen. Diegene die thuis een
fluovestje hebben liggen mogen dit zeker aandoen. Sinterklaas komt ook nog naar de scouts
op 5 december. Daarom gaan we vandaag ook nog prachtige knutselwerkjes maken! Jullie
zijn allemaal welkom om 13 uur aan het lokaal. Om half 17 zullen we uitgeknutseld zijn en
mogen jullie ouders jullie komen halen.

: Dit is het moment waar veel kapoentjes naar

uitkijken want vandaag blijven we slapen in het lokaal!! WOOEHOOEE!! Alle kapoentjes
worden om 19 uur aan het lokaal verwacht en zondag om 10 uur is het slaapfeestje spijtig
genoeg al gedaan en mogen de ouders jullie terug komen halen.
Ik blijf op de scouts slapen en ik neem mee: veldbed, slaapzak, kussen, knuffel, pyjama,
toiletgerief, propere onderbroek.

Hoooi kabouters, november staat voor de deur! En
sommigen van jullie leiding vinden dit de beste maand van
het jaar. Lees maar verder in deze scougi en jullie zullen
snel ontdekken waarom!
5 november: De eerste verjaardag van deze
maand! Tana wordt vandaag 18 jaar. Dit
gaan we vieren door zaterdag allemaal
samen voor haar te zingen. Maar ssssst!
Tana zelf mag dit niet weten, dus allemaal
zwijgen. Zo kunnen we haar echt verrassen.

7 november: Helaas, dit is al de laatste activiteit van de jeugdweek. Maar
niet getreurd, dit wordt een super leuke vergadering! De scouts organiseert
het spel “Kilten en doedelzakken” in het bos van de Lilse Bergen. Deze
vergadering is van 14u00 tot 16u30. We gaan nog op het takhoekje zetten
wanneer jullie precies waar moeten zijn. We hopen dat jullie massaal
aanwezig zijn!

14 november: Joepi! Het is weer ZOOM! Hierbij spelen we spelletjes met alle
jeugdbewegingen van district Noorderkempen (Turnhout, Vosselaar,
Ravels, Oud-Turnhout). Deze gaat normaal door in Turnhout en is ongeveer
van 14u00 tot 17u00. Vanaf dat we meer informatie hebben over het juiste
uur en de plaats zetten we dit op het takhoekje.
16 november: Is er nu weeral iemand jarig? Ja hoor!
Vandaag wordt Feere 19 jaar. Ook haar gaan we de
zaterdag erop verrassen door allemaal samen te zingen!
Maar ssssst, Feere mag ook van niks weten! Dus we gaan
allemaal zwijgen.

21 november: Het is het weer onze jaarlijkse wc-papier verkoop. Jullie
worden allemaal om 9u30 aan het lokaal verwacht. Goed aangekleed, want
het gaat koud worden! Deze vergadering duurt tot 14u00.
28 november-29 november: We gaan op weekend! De brief van het
weekend staat op het takhoekje. Kabouters die mee willen moeten ten
laatste tegen 21 november zijn ingeschreven en betaald hebben. Alle
informatie hierover staat op de brief. We hopen dat jullie allemaal mee
gaan, want het wordt een super plezant weekend!

Welpen November
7 november
Vandaag is het jeugdweek! Voor meer informatie kunnen jullie
terecht op het takhoekje! 
13 t.e.m. 15 november
Hoera! Dit weekend trekken we er op uit naar Zevendonk. Er zal nog
verdere info volgen in het takhoekje! Maar inschrijven kan alvast:
hiervoor mag je een mailtje te sturen
naar welpen@scoutsengidsenbeerse.be. Zeker allemaal doen want
wordt zeker en vast een super weekend!
21 november
Vandaag is het wc-papier verkoop! Neem jullie liefste glimlach mee
zodat we extra veel verkopen om de kas te spijzen! Gelieve om 9.30
uur aanwezig te zijn aan het lokaal, om 14 uur is de activiteit gedaan.
28 november
Vandaag spelen we een bosspel! We spreken af om 13.30 u aan het
wc huisje. Om 16.30 u mogen mama en papa jullie weer komen
ophalen.
Groetjes van jullie allerbeste leiding!
Baloe, Shere-Khan, Jacala en Raksha.

Jonggidsen November
7 November: Alweer de laatste zaterdag van de vakantie en van onze fantastische jeugdweek. Maar niet getreurd. Ook
vandaag staat er nog een leuke activiteit van de jeugdweek voor ons klaar. Voor meer informatie kijk je best even op takhoekje
of in het boekje van de jeugdweek. Vergeet zeker je uniform niet want het blijft nog steeds een scoutsactiviteit.
14 November: Vandaag is het onze jaarlijkse ZOOM. Dringend tijd om nog eens aan alle andere scoutsgroepen te laten weten
dat wij de beste zijn. Jullie worden om 13u05 met fiets aan het lokaal verwacht. En dan trekken we met zen allen naar Turnhout.
We hopen tegen 17u03 samen met de beker terug te zijn in het vertrouwelijke Beerse.
21 November: Van deur tot deur, straat tot straat. Op de fiets af de fiets, naar het lokaal en terug weg. Oefen je verkoopkunsten
al maar vast want vandaag is het WC-PAPIERVERKOOP! Jullie worden om 9u27 aan het lokaal verwacht met jullie fiets,
lunchpakket en jullie beste verkoopskills. Als rond 17 uur alles verkocht is mogen jullie weer naar huis.
Ps: Dit jaar zal er een prijs zijn voor de groep die het meeste verkoopt. #motivatie #dejonggidsenzijndebeste!
28 November: Heel-deze-maand-is-al-raar-genoeg-geweest-dus-daarom-een-gewone-vergadering vergadering. De naam zegt
waarschijnlijk al genoeg. Als de rest anders doet doen wij nog maar eens normaal. Jullie worden om 14 uur verwacht aan ons
lokaal en om 16u30 mogen jullie weer naar huis.
XoXo
Jonas en zijn 2 grietjes

