6 MEI - VANDAAG GAAN WE SAMEN SPELEN IN DE
SPEELTUIN VAN DE LILSE BERGEN, JULLIE WORDEN OM
13U45 VOOR DE INGANG VERWACHT MET 4 EURO BIJ,
OM 16U15 MOGEN JULLIE OUDERS JE DAAR WEER
KOMEN HALEN (voor de kapoenen die schrik hebben dat ze
per ongeluk in het water belanden kan een reservebroek wel
handig zijn)

13 MEI - DE PIRATEN ZIJN DEZE WEEK HUN SCHAT
KWIJT GERAAKT EN ZE HEBBEN JULLIE HULP NODIG OM
DE SCHAT TERUG TE VINDEN, VANDAAG GAAN WE OP
SCHATTENJACHT, OM 14U AAN HET LOKAAL IN JULLIE
STOERSTE PIRATENOUTFIT, OM 16U30 MOGEN JULLIE
WEER NAAR HUIS

20 MEI - LATEN WE HOPEN DAT HET ZONNETJE
VANDAAG
GAAT
SCHIJNEN
WANT
WE
GAAN
WATERSPELLETJES SPELEN, VAN 14U TOT 16U30 AAN
HET LOKAAL

27 MEI - VANDAAG TREKKEN WE NOG EENS SAMEN
NAAR HET BOS OM EEN SUPER COOL BOSSPEL TE
SPELEN, WE SPREKEN AF OM 13U45 AAN DE LILSE
BERGEN (PARKING CAMPING), OM 16U15 MOGEN JULLIE
OUDERS JE DAAR WEER KOMEN HALEN

Veel kusjes van jullie leiding
Kobi, Rikki, Kerri, Gigi, Rami, Toto, Yobo en Kapi

KABOUTERS MEI

Welpen
6 Mei: Sjorren
Knopen, knopen en nog eens knopen!
Vandaag gaan we nog eens sjorren. 10 uur
aan het lokaal met lunchpakket! Om half 5
mogen jullie terug naar huis gaan.

13 Mei: raketvergadering
Ooit al gedroomd om echt naar de maan te
vliegen? Vandaag maken we die droom waar!
Breng allemaal een PET- fles, een kurk stop
en een ventiel van een fietsband mee. Om 14
uur aan het lokaal en om half 5 mogen jullie
terug naar huis.

20 Mei: koken
Kunnen welpen alleen overleven in de
natuur? Dat kunnen we vandaag al voor een
groot deel bewijzen. Kom om 10 uur naar
het lokaal met bestek, gamellen, handdoek
en lekkere ingrediënten. Om 14 uur sluiten
we de vergadering af.

27 Mei: dorpsspel
Kennen jullie Beerse eigenlijk wel? Dat
kunnen jullie vandaag bewijzen! 14 uur aan
het lokaal. Om half 5 mogen jullie ouders
jullie terug komen halen.

Groetjes van de welpenleiding!

Bepaling van de maandplanning van de jonggidsen
voor de maand mei in het jaar 2017
Uitgebreide studie over de activiteiten tijdens de maand mei in 2017 voor de jonggidsen van
Beerse
V. Seuntjens, H. Struyven, J. Van Geysel, I. Jacobs
Scouts en Gidsen Beerse VZW
Beerse, België
Jonggidsen@scoutsengidsenbeerse.be
Abstract— In deze paper werd de maandplanning van de
jonggidsen gedurende de maand mei onderzocht. Onderzoek van
Jacobs et al. [1] wijst uit dat 90% van de jonggidsen beter weten
wat er te doen is wanneer er een maandplanning wordt
gepubliceerd. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de
“Droge, maar duidelijke scougi”-methode. Succesvolle resultaten
werden bekomen door het publiceren van een volledige en
overzichtelijke inhoud.
Keywords—Scougi, Mei, Jonggidsen, 2017, Scouts, Serieus,
Saai, Beetje ludiek, Ik snap er niets van

I.

III. ZATERDAG 13 MEI
Op deze dag worden er waterraketten gebouwd. We gaan
oude plastieken flessen omknutselen tot echte vliegende
raketten, welke worden gelanceerd. Neem enkele lege
plastieken flessen mee die omgebouwd kunnen worden tot een
waterraket (Tip: die van BRU zijn aerodynamisch het
interessantste). Er wordt afgesproken om 14:00 aan het
scoutslokaal in volledig uniform. De activiteit zal duren tot
16:30.
IV. ZATERDAG 20 MEI

INLEIDING

Sinds de verspreiding van de maandplanning ‘Scougi’
worden vaak onregelmatigheden aangetroffen in het
kenvermogen van de inhoud van desbetreffende publicaties.
Onderzoek van Struyven et al. [2] toont aan dat minstens 15%
zich niet in de bekwaamheid bevindt welke activiteit er binnen
de tijdspanne van 7 dagen plaatsvindt. Bovendien weet slechts
38% van de totale populatie de exacte richtlijnen van de
betrokken activiteit. In de paper van Van Geysel et al. [3] staat
beschreven dat de “Droge, maar duidelijke scougi-methode”
een antwoord kan bieden op deze problematiek. Dit omdat
originele en unieke scougi’s vaak chaotische, onvolledige en
ongenuanceerde informatie verspreiden. De klemtoon van deze
publicaties wordt te vaak gelegd op het concept en inkleding
dan op de essentiële inhoud. Uit deze studie ontstaat bijgevolg
de hypothese dat een saaie, maar duidelijke en bovendien
volledige scougi een maximale kennisname geeft bij de
betrokken populatie.

Zaterdag 20 mei betekent slechts 1 ding… Fietstocht +
(awesome) verrassing. Er wordt naar een voor jullie onbekende
locatie gefietst waar we iets ongelofelijk leuks en avontuurlijk
gaan doen. Er wordt afgesproken om 11u aan het lokaal. Wat
wordt er getracht dat je bij hebt? Een fiets, een lunchpakket,
drinken, kledij naar het weer en je moet stevige schoenen
aandoen (tip!). Ook wordt er van u verlangt dat je €9,50
meeneemt voor deze leuke activiteit. Om 17h15 is de activiteit
gedaan.

II. ZATERDAG 6 MEI

6 mei spelletjesturbo, 13 mei waterraketten, 20 mei
fietstocht, 27 mei knikkerbaan. Een scout is altijd in uniform en
doet daarom steeds haar DAS aan.

Op Zaterdag 6 mei, de eerste zaterdag van de vijfde maand
van 2017 staat er het concept “Spelletjesturbo” op de planning.
Gedurende deze activiteit proberen we nieuwe, toch leuke,
spelletjes te introduceren. Er wordt getracht de tijdsduur van
deze spelletjes zo kort mogelijk te houden zodat we zo veel
mogelijk nieuwe spelletjes kunnen uitproberen. Er wordt
afgesproken om 14:00 aan het scoutslokaal in volledig
uniform. De activiteit zal duren tot 16:30.

V. ZATERDAG 27 MEI
Op deze dag gaan we de grootste knikkerbaan ooit bouwen.
Voor deze activiteit heb je niet veel nodig buiten wat inspiratie.
We spreken af om 14:00 aan het lokaal met de fiets en
natuurlijk met uniform. De activiteit duurt tot 16:30.
CONCLUSIE
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JONGVERKKENERS MEI
6 Mei: Eindelijk heeft de leiding een gepaste datum gevonden om te gaan zwemmen!!! Kom
hiervoor om 14 uur naar de inkom van het stadspark!
13 Mei: De leiding heeft vandaag het graafste bosspel ooit gemaakt, als ge zeker wilt weten
wat deze vergadering inhoud kom dan om 14 uur aan het mega coole wc huisje!!!!! 😃 see you
there!
20 Mei: Voor al de mensen die willen sporten maar zich niet willen inspannen is dit de kans, wij
gaan namelijk mingolfen!!!!! Kom zeker naar het lokaal met uwen harley trapson!! 14 uur
lokaal!
27 Mei: Sommige leiding doen soms niet graag actieve vergaderingen daarom gaan we
vandaag de meest passieve vergadering ooit doen, namelijk vissen, neem allemaal uw vis zooi
mee. Vislijn eten voor de visjes enzovoort. Stoeltje is ook altijd nice om wa te zitten bet here!!
14 uur lokaal! Met uwen harley trapson

Verkenners
06/05: We nemen mee: een schup. Wat willen wij: ne put. Kom om 10 uur naar de scouts me 12
euries en nen emmer schupgoesting om ne ferme put te gaan schuppe. LAAT TEN LAATSTE TEGEN
01/05 WETEN OF JE KAN KOMEN!!!

13/05: Le moment suprème van het jaar. Den bierproeversavond!!! Wij verwachten jullie allemaal
om 10 uur aan het lokaal om alles klaar te zetten. Vanaf 20 uur beginnen de shiften die jullie moeten
invullen. Dus wees tijdig aanwezig. Jullie blijven allemaal tot het einde van den bierproeversavond en
blijven dan slapen in het lokaal om ’s morgens alles terug mee op te ruimen.

20/05: In het begin van het jaar is het duidelijk geworden dat jullie al is graag ne ferme vis vangen.
Awel, dan gaan we vandaag vissen. Jullie worden om 14 uur aan het lokaal verwacht met visgerief.

27/05: Wat willen jullie doen kindjes? Wij willen vuil worden leiding. Geen probleem mannekes, we
zullen ons is vuil gaan maken in de kleiputten. Wij zien jullie14 uur aan het lokaal met reservekledij
en fiets.

Simon, Sander en Dieter

