Inschrijvingen 2015-2016
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
vrijdag 25 september 2015 op het rekeningnummer BE76 9799 9376 4395. Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 43 per kind. Hiervan gaat € 32 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), L (Leiding).
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 de secretaresses. Vragen
met betrekking tot het komende werkjaar richt u aan de groepsleiding. Voor contactgegevens kan
terecht op de website.
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
Activiteiten
Elke zaterdag van 14.00u – 16.30u
Givers & Jin van 14.00u – 17.00u
Tenzij anders vermeld in de Scougi!

Internet- & E-mailadressen
www.scoutsengidsenbeerse.be
groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be
scougi@scoutsengidsenbeerse.be
Geboortejaren
Kapoenen
Kabouters & Welpen
Jonggivers
Givers
Jin

2009, 2008
2007, 2006, 2005
2004, 2003, 2002
2001, 2000, 1999
1998

KAPOENEN
SEPTEMBER
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 5 SEPTEMBER
Onze jaarlijkse OVERGANG vindt vandaag plaats! Alle tweedejaars
kapoenen van vorig jaar gaan over naar de welpen of de kabouters.
Hopelijk komen er ook veel eerstejaars kapoenen hun vriendjes en
vriendinnetjes aanmoedigen! Alle kapoenen worden om 13u verwacht
aan ons lokaal met de fiets. Zo kunnen we samen naar de
overgangsplaats fietsen. Meer informatie over de overgang en de BBQ is
te vinden op de overgangsbrief op de website of vooraan in deze scougi.
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Nu de tweedejaars van vorig jaar uitgezwaaid zijn, komen er weer heel wat nieuwe
kapoentjes naar de scouts. Daarom houden we vandaag KENNISMAKINGSVERGADERING.
We spreken af om 14u aan ons lokaal. Om 16u30 mogen de mama’s en papa’s jullie terug
komen ophalen.
ZATERDAG 19 SEPTEMBER
Het is kermis in Beerse, joepie! Dit kunnen we niet zo maar aan ons
voorbij laten gaan. Vandaag staat een KERMISVERGADERING op het
programma! Van 14u tot 16u30 zoals gewoonlijk aan de scoutslokalen.
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Helaas pindakaas! Vandaag is het GEEN VERGADERING. De leiding is op leidingsweekend om
heel wat leuke dingen voor te bereiden voor het scoutsjaar. Tot volgende week!
Veel lieve groetjes van jullie nieuwe leiding!

t

5 september:

Joepie, het nieuwe jaar start weer. En net
zoals elk jaar moeten we afscheid nemen van de derde jaars
maar zeggen we vrolijk hallo tegen de nieuwe eerste jaars.
Vandaag zijn jullie welkom om 12u45 aan het lokaal MET FIETS
zodat we samen kunnen fietsen naar de Lilse Bergen.
Na de bezinning mogen jullie terug naar huis om te douchen
zodanig dat jullie fris naar de BBQ kunnen. Inschrijvingsinfo
vinden jullie op de scoutssite.

12 september:

Kennen jullie elkaar eigenlijk wel? Om dat
te testen zijn jullie welkom voor de kennismaking om 14u aan
het lokaal. Om 16u30 is het alweer gedaan en kunnen jullie
weer naar huis.

19 september:

Hebben jullie het al gehoord? De kermis
is weer in het dorp en dit laten we niet zomaar voorbij gaan.
Vandaag is het KERMISVERGADERING. Graag zien we jullie om
14u verschijnen aan het lokaal en om 16u30 kunnen jullie
alweer naar huis.

26 september:

HELAAS PINDAKAAS, vandaag GEEN
vergadering want de leiding is op weekend zodat we er weer
een super jaar van kunnen maken!

PS: een kabouter komt altijd in volledig uniform!

VEEL LIEVE KUSJES
FEERE, IKI, TANA en RAASJA
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Jonggidsen September
Vrijdag 4 september: Nachtspel (enkel 3dejaars)
Liefste bijna ex-derdejaars, jullie worden om 19u30 verwacht op het plein om een
nachtspel te spelen om zo over te gaan naar de gidsen. Na dit spel blijven jullie
slapen, vergeet daarom zeker geen matje, slaapzak, pyjama en andere
benodigdheden. De volgende dag wordt er ontbijt voor jullie voorzien en kunnen jullie
daarna met de rest meegaan naar de overgangsplaats. (er wordt dus niet meer naar
huis gegaan)

Zaterdag 5 september: Overgang
Vandaag is het onze jaarlijkse overgang, iedereen wordt om 13u aan het lokaal
verwacht om zo gezamenlijk naar de overgangsplaats te fietsen. Rond 17u fietsen
we terug met een tussenstop om te bezinnen. Om 19u begint dan onze jaarlijkse
barbecue, waar jullie je hopelijk allemaal voor hebben ingeschreven! Ook worden
hier de nieuwe leidingsploegen voorgesteld. #spannend

Zaterdag 12 september: Kennismaking
De eerste vergadering met jullie nieuwe leiding, wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft
hen? Ook verwelkomen we de nieuwe eerstejaars en daarom gaan we elkaar
vandaag wat beter leren kennen! Om 14u aan het lokaal en om 16u30 is het gedaan.

Zaterdag 19 september: Het grote anti-kermis spel
Zoals elk jaar, is ook dit jaar de kermis weer van de partij, maar omdat wij toch eens
wat anders willen dan elk jaar het kermisspel, gaan we dit jaar voor het anti-kermis
spel. We verwachten daarom iedereen om 14u aan het lokaal verkleed als echte
klassedames, geen marina’s of marginale kleren deze week, haal je paasbeste
kleren maar boven! (de kleren moeten wel vuil mogen worden, dus neem het niet al
te letterlijk).

Zaterdag 26 september: geen vergadering L
Om het jaar voor te bereiden, gaat de huidige leiding op leidingsweekend, daarom is
het vandaag helaas geen vergadering. Onze excuses, volgende week zijn we er
weer!
Duizendeneen kuskes van jullie nieuwe leiding!
Véronique, Jonas en Tine

Vrijdag 4 september
De oud-derdejaars die overgaan naar de verkenners worden om 19u30 verwacht aan het
lokaal met slaapgerief. Jullie helpen zaterdag ook mee met klussen en opstellen. In de
namiddag vertrekken we gezamenlijk met de rest naar de overgangsplek.
Zaterdag 5 september
De rest wordt om iets voor 13u00 aan het lokaal verwacht. Om 13u00 vertrekken we dan gezamenlijk
naar de overgangsplek. Hier kan iedereen die overgaat zijn opdracht doen terwijl de rest een super
mega awesome cool spel kan spelen.
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor de BBQ ’s avonds.
Zaterdag 12 september
Wat is er beter dan een kennismakingsspel om elkaar beter te leren kennen. Wij verwachten jullie
om 14u00 aan het lokaal.
Zaterdag 19 september
Tijd om nog eens graaf te gaan doen op de foor. Daarom verwachten wij jullie om 14u00 aan het
lokaal, verkleed als echte Johnny’s voor een fantastisch kermisspel!!!
Zaterdag 26 september
Helaas pindakaas. De leiding is op weekend om nog eens goed te vergaderen over hoe wij jullie dit
jaar weer gaan aanpakken. Daarom is het deze week geen vergadering.
Zaterdag 3 oktober
Hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie nog eens goed smerig worden? We gaan gewoon naar de
kleiputten!!! Wij verwachten jullie om 14u00 aan het lokaal met fiets, reservekledij en handdoek.

Ne ferme linker van de leiding!!!

Lelijke Lennert

YOLO Yiannis

Stijlvolle Sander

Nare Nelis
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19 sept: DE FOOR STAAT ER! Daar
kunne wel is henne gaon. Aja en
oefent al maar op fritte bakke want
vandaog is ok LES 1 van frituurbakke.
Wulle zien mekander om 14u aan da
lokaal he.

26 september: Miljaar, wulle zen op
weekend seg! Das is ene zaterdag
zonder os! Ej, ma wulle gaon ulle misse
ze! Saluuut en tot in Oktober!

Hier is ulle nieve leiding

Kuskes Quini, Vis en ons
moeder

