KAPOENEN
5 NOVEMBER
ACTIVITEIT JEUGDWEEK
Vandaag doen we mee met de
activiteit van de jeugdweek.
Kom om 14:00u naar het park
aan de Singel. Want ook dit jaar
is er een spel voor jullie in
elkaar gestoken. Om 16:30u
mogen jullie
ouders je daar
weer komen
ophalen.

19 NOVEMBER
ZWEMMEN
Vandaag gaan
we zwemmen,
joepie! Kom om
14:15u naar de inkom van het
BEERKE met 2 euro, om 16:45u
mogen jullie ouders je daar
weer komen ophalen. En
vergeet zeker je zwemzak niet!

12 NOVEMBER
HET GROTE
WC-PAPIERBOSSPEL
Terwijl alle andere takken Wcpapier aan het verkopen zijn
gaan wij een supercool
bosspel spelen. Om 14:00u
worden jullie aan de parking
van de camping van de Lilse
Bergen verwacht, jullie ouders
mogen jullie daar om 16:30u
terug komen ophalen. Vergeet
je zeker niet warm aan te
kleden en wandelschoenen
kunnen ook nooit kwaad.

26 NOVEMBER
INTREDE SINTERKLAAS
De Sint doet zijn intrede
vandaag in Beerse. Dat kunnen
wij toch niet missen! Daarom
spreken we af om 13:00u aan
het lokaal om naar de Sint te
gaan. Nadien gaan we ook nog
wat knutselwerkjes maken
voor de Sint en zijn pieten.
Om 16:30u mogen jullie
ouders je weer komen
ophalen.

VEEL KUSJES VAN JULLIE LEIDING
TOTO, YOBO, RAMI, KERRIE, GIGI, KOBI, RIKKI EN KAPI

SCOUGI NOVEMBER KABOUTERS
29/10 Joepie vandaag is het de eerste dag van de vakantie, dus ook de eerste dag
van de jeugdweek en dus is het vandaag ‘den Aftrap’ joepieee. Kom allemaal om
14:00 naar GBS de Singel (school naast de kerk) waar we samen met andere
jeugdbewegingen van Beerse ons een hele namiddag gaan amuseren met allerlei
leuke knutsel-snoep en speelactiviteiten. Om 16:30 mogen jullie ook hier weer
opgehaald worden.
Herftsvakantie: tijdens de vakantie worden er tal van leuke activiteiten georganiseerd door de
leiding van jeugdbewegegingen uit Beerse. Jammer genoeg kan de leiding hier niet altijd bij
zijn, want wij hebben geen vakantie. Maar hopelijk zijn jullie op deze activiteiten massaal
aanwezig en laten jullie zien dat de scouts de sterkste jeugdbeweging is! (kom steeds in
uniform, dan valt het nog harder op dat je van de scouts bent )

5/11 Jammer maar helaas de vakantie zit er bijna op, maar niet getreurd wij gaan
vandaag een super tof spel spelen met alle jeugdbewegingen van Beerse. Kom om
13:45 naar het lokaal, na een hele namiddag vol met plezier, mogen jullie mama en
papa jullie om 16:45 weer komen halen. (Ps: Tana is vandaag jarig  )

12/11 Dag kabouters, smeer die stemmen al maar in, haal je beste verkooptrucs al
maar naar boven, want vandaag is het wc-papierverkoop. We verwachten jullie
allemaal goedgezind in uniform om 9:30 aan het lokaal om een hele voormiddag
samen met de leiding wc-papier te verkopen. Na een lekker warme tas soep, mogen
jullie mama’s en papa’s jullie om 13:00 terug komen halen. Let op kabouters het kan
koud worden, dus kleed je lekker warm (regenjas, sjaal, muts, handschoenen…) aan
zodat we veel wc-papier kunnen verkopen.

19/11 De herfst is volop in het land, daarom spelen we vandaag een super
mega vet bosspel. We verwachten jullie om 13:30 aan de parking van de
Schrieken. Nadat we allemaal moe gespeeld zijn, mogen jullie ouders jullie
hier om 16:45 terug komen halen. (Let op kabouters het kan koud worden dus
kleed jullie warm aan én kom zeker want er staat jullie een verrassing te
wachten) (Voor kaartje zie takhoekje)

25/11 Joepie de poepie. Eindelijk het is vrijdagavond, tijd om op weekend te
vertrekken. De leiding heeft enorm naar het weekend uitgekeken en wij hopen
jullie ook. Jullie worden vrijdag om 20:00 verwacht in Kasterlee, helemaal klaar
om er een super tof weekend van te maken! Vergeet jullie zeker niet in te
schrijven voor 19/11. De brief vinden jullie terug op het takhoekje. Tot dan!

Vele lieve kusjes en knuffels van jullie leiding
Raskja – Sona – Chill – Fli - Ikki – Nala – Tana

Ps: een kabouter komt steeds in uniform, kent het kabouterlied en is
altijd goedgezind 
Pss: de brief van het weekend vinden jullie op het takhoekje (voor 19/11)

De scougi van deze maand leest makkelijker in de badkamer
Groetjes van jullie leiding
Mang, Baloe, Jacala, Rikki Tikki Tavi, Mowgli, Kaa en Bagheera

JONG-VERKENNERS
NOVEMBER
5 NOVEMBER: VANDAAG WORDEN JULLIE OM 13U45
VERWACHT AAN HET LOKAAL. WE GAAN NAMELIJK ‘HET
HAVENSPEL’ SPELEN.
DIT WORDT DOOR DE BESTE JEUGDBEWEGING VAN BEERSE
GEORAGANISEERD NAAR AANLEIDING VAN DE JEUGDWEEK.
OM 16U30 MOGEN JULLIE WEER NAAR HUIS.
12 NOVEMBER: NAAR JAARLIJKSE TRADITIE VERKOPEN WE
VANDAAG WC-PAPIER VAN DE BESTE KWALITEIT. OM 9U30
WORDEN JULLIE AAN HET LOKAAL VERWACHT MET JE BESTE
VERKOOPTRUCKS OP ZAK.
’S MIDDAGS ZAL ER SOEP VOORZIEN WORDEN, MAAR
VERGEET OOK ZEKER GEEN BOTERHAMMETJES. OM 17U IS
DE VERKOOP AFGELOPEN.
18-20 NOVEMBER: HET TOFSTE WEEKEND VAN HET JAAR
KOMT ER WEER AAN. WE TREKKEN 3 DAGEN NAAR BRECHT
OM EEN ONVERGETELIJKE TIJD TE BELEVEN.
MEER INFO VINDEN JULLIE TERUG IN DE BRIEF.
(ZIE TAKHOEKJE)
26 NOVEMBER: VANDAAG GAAN WE ZWEMBAD ’T BEERKE
ONVEILIG MAKEN. KOM OMSTREEKS 14U NAAR HET
ZWEMBAD EN BRENG €2 MEE.
OM 16U30 MOGEN JULLIE WEER NAAR HUIS.
XOXO
SIEMEN, LENNERT, LORENZ, JELLE & BERRE

05

n
va e
g
es i
tj rr!
oe sno g!
n
Gr l
e di
li
ei
ju l

t,
ui
t ee k!
di gm wee
p n ef
i
e
Kn bre l
en rde
a
na

ISJENAAMNIETSAMSING CHAUHAN,DANKOMTERAANELKESNOR
WELEENEIND!ZOOOKAANDE
JEUGDWEEK.
.
.
14
U LOKAALMET
FIETS!

j
ONAS

08 13

12

19

26

T
I
NE

DEGENENDIEHUNSNORTOCHNOG S
EPPE
GEDURFD HEBBENTEDRUKKEN
BIJ DELEEFWEEK,KUNNENNOG
ALTIJD MEEWCPAPIERVERKOPEN!
09:
30U LOKAAL,AVECBIKE!
JULLIEZIJNOM19:
30U WELKOM
AANHETLOKAAL.
DERESTISEEN
VERRASSING,BUITENHETFEIT
DATNIEMAND EENSNORZALAANHEBBENBIJ THUISKOMST!

J
ORI
S

HETISALKOUD BUITEN,MAAR
Ne Te
de st
DATZITWELSNORBIJ ONS.
KOM
rl
an je
ds
GEZELLIG LANGSBIJ DESAUNA
ch
!
EENSNORAANHEBBEN:
Z
ATZ
I
J
N
VANDAAG!14
U GRAAG.
J
ESNORDRUKKEN:
AF
WEZ
I
GZ
I
J
N
SNORZ
I
T
T
EN:
GOEDZ
I
T
T
EN
OPSNORREN:
OPZ
OEEN

Geachte

Verkenners,

In deze mail ga ik alle data zetten dat jullie naar het lokaal moeten komen. Deze maand is het ook
nog eens jeugdweek, dus is er veel meer te doen in de herfstvakantie. Aller eerst wil ik melden dat
jullie nooit jullie das, en fiets mogen vergeten. Als jullie dat deze maand doet dan zal je maar liefst 20
keer moeten pompen( sit-ups, voor de mensen die dit niet kunnen).
Maar bon, ik ga beginnen met de scougi van deze maand met jullie mede te delen. Als eerste van de
jeugdweek(29okt) is er Den aftrap. Je komt met de fiets naar de Singel (school). Om 14:00 u worden
jullie daar verwacht. Deze avond zal er ook een knaller van een feestje zijn in de Korridor. Als jullie
mogen van je ouders wacht dan niet om te komen. Tijdens deze week zijn er nog tal van activiteiten
voorzien voor jullie, probeer hier massaal aanwezig te zijn. De scouts kan hier mooie prijzen mee
winnen. En hier maken jullie een mooie naam mee. 5 november is er een mega tof spel
georganiseerd door de scouts. Meer info komt nog. Dit zal op het takhoekje en facebook komen.
12 november is weer onze alom bekende wc papier verkoop. Als jullie het meeste verkopen van alle
takken zal er een verrassing aan hangen. Jullie worden verwacht om 9:30 u aan het lokaal. We hopen
dat jullie goed jullie best doen dat wij deze prijs in de wacht slepen.
19 november organiseert de Korridor een spel voor jullie. Dit zal duren van 20:00 tot 22:00 uur. Wij
spreken om 19:50 af aan het jeugdhuis. Je mag altijd een kleine cent meenemen. En het
alcoholbeleid is nog altijd van kracht.
Nu is het spijtig genoeg al de laatste vergadering van deze maand (25-27november). En we gaan daar
een knaller van maken met een weekend. We spreken af om 19:00 uur aan het lokaal (met fiets!),
want we gaan naar Herentals fietsen. Dit is een weekend op ons eigen. Dus dit zal mega graaf zijn.
Zondag zijn we dan terug thuis tegen 14:00 uur. De rest wat we gaan doen en meepakken zullen jullie
vinden op de weekendbrief. Deze zit in de bijlage en op het takhoekje/facebook.
Hopelijk mogen we jullie weer massaal ontvangen in deze super toffe maand.

Met vriendelijke groeten,
Jullie super toffe leiding
Dieter Boermans
verkenners@scoutsengidsenbeerse.be
Simon Lauwers
verkenners@scoutsengidsenbeerse.be
Sander Dockx
verkenners@scoutsengidsenbeerse.be
ps: Omdat jullie vorige maand braaf zijn geweest krijgen jullie een mooi prentje van een banaan

