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Inschrijvingen 2016-2017
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 30 september 2016 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

2010, 2009
2008, 2007, 2006
2005, 2004, 2003
2002, 2001, 2000
1999

Dag kapoenen en ouders! In de scougi (dit blaadje) zal u elke
maand een planning vinden van al onze activiteiten. Bekijk
dit dus voor elke activiteit en kijk zeker ook het takhoekje na.

10 September: Kennismakingsvergadering
Om 14h spreken we af aan ons lokaal, iedereen van
geboorte jaren 2009-2010 is welkom bij onze kapoenen! We
zullen vele spelletjes spelen en iedereen laten kennis maken
met de scouts. Om half5 mogen jullie ouders jullie weer komen ophalen.

17 September: Kermisvergadering
Joepie, het is kermis in Beerse!!! Vandaag gaan we het grote kermisspel spelen, wat dat
allemaal inhoudt dat zal je zelf moeten komen ontdekken. Jullie zijn weer (zoals altijd tenzij
anders vermeld) om 14h welkom aan het lokaal. Om half5 mogen jullie mama's en papa's
jullie weer komen halen!

24 September: GEEN VERGADERING
Sorry allerliefste kapoentjes! Deze zaterdag is het geen vergadering. De leiding is namelijk op
leidingsweekend om te vergaderen wat voor een leuke dingen we allemaal gaan doen dit
jaar! Maar geen getreur volgende week staan wij allemaal terug paraat voor jullie!!!!

Liefs jullie nieuwe leiding, wij hebben er super veel zin in!
Yobo, Toto, Kobi, Kapi, Rikki, Gigi, Rami en Kerrie

3 september
Liefste dagboek,
Vandaag was het overgang. Om 13u00 werd ik met mijn fiets afgezet aan de
scoutslokalen. Ik was zwaarbeladen, ik moest mijn regenjas én drinkbus
meenemen! We reden met de fiets tot aan de Haarlebeek, waar we een kei
leuk overgangsspel speelden. Ik was wel even verdrietig, de derdejaars gaan
namelijk over naar de volgende tak. Wat ga ik ze missen! Gelukkig komen de
tweedejaars kapoenen erbij, zodat we terug met evenveel zijn. Nadat
iedereen was overgegaan (= volhing met siroop van het appelhappen,
acrobatische toeren hebben uitgehaald met de apenbrug, en angsten hebben
overwonnen door van de kabelbaan te gaan) werd de nieuwe leiding
voorgesteld. Wat zien ze er allemaal super tof uit! Ik ga mij heel hard
amuseren dit jaar!
Het was zo leuk dat de tijd voorbij vloog. Om 16u30 vertrokken we terug
naar Beerse. We maakten een tussenstop in het Oud park, waar we een
korte bezinning hielden. We dachten na over het nieuwe jaarthema, en aten
overheerlijke soep.
En dan ben ik snel naar huis gefietst, want ik moest mij douchen en
omkleden om ’s avonds weer op de BBQ te verschijnen. Alle geluk dat
mama en papa ons hebben ingeschreven voor 25 augustus, anders moest ik al
dit lekkere eten missen. Nadat ik mijn buikje had volgegeten ging ik naar de
kermis. Hier heb ik een bellenblaas gewonnen! Nadat alle kindjes op de
kermis zijn geweest werd deze afgesloten en meteen al opgeruimd, dat was
wel jammer. Ik had mij nog uren kunnen amuseren!
Het werd al gauw donker, tijd om aan het gezellige kampvuur te zitten.
Tussendoor werd de leiding nog eens voorgesteld en afscheid genomen van
de stoppende leiding. Ik werd al snel moe, het was namelijk een heel
vermoeiende, maar plezante dag. Ik nam afscheid van mijn vriendinnetjes en
de leiding en ging naar huis. Vannacht ga ik goed slapen, en dromen over de
rest van het scoutsjaar!

10 september
Liefste dagboek,
Vandaag was het de tweede vergadering van het jaar. Om 14u00 werd ik weer
afgezet aan het scoutslokaal. Alle kabouters kregen direct een sticker met hun
naam op. Zo konden we kennismaken met de nieuwe kindjes. We speelden vele
spelletjes, zoals pang pang, telefoontje… . Ik ken helaas nog niet alle
namen, we zijn met zoveel! Maar de komende weken zal ik zeker iedereen
leren kennen. Om 16u30 was het helaas alweer gedaan. Kon ik nog maar wat
langer blijven!
17 september
Liefste dagboek,
Vandaag waren alle kabouters verkleed als Jonny’s en Marina’s. Als ik dat had
geweten, was ik ook verkleed gegaan! We vertrokken om 14u00 aan de
scoutslokalen en maakten het kermis onveilig tijdens het grote kermisspel. Hier
ben ik heel wat te weten gekomen: er stonden 5 luna-parken op de kermis, de
duurste prijs in het luna-park was 500 punten waard, een ritje op de
paardenmolen kostte 3 euro, en we moesten een nieuw liefje zoeken voor de
leiding. Wat hebben we daarmee gelachen! Op het einde van de vergadering was
er nog een verassing. Moe maar voldaan, keerden we terug naar het scoutslokaal
waar mama en papa mij kwamen ophalen tegen 16u30.
24 september
Liefste dagboek,
Vandaag was het geen scoutsvergadering, heel jammer. De leiding is op weekend
zodat ze een tof jaar voor ons ineen kunnen steken. Gelukkig was het goed
weer, en heb ik heel de dag buiten kunnen spelen. Samen met de kindjes in het
straat hebben we gevoetbald, in bomen geklommen… . Kortom, het was toch
nog een leuke dag. Al kijk ik heel hard uit naar volgende week, wanneer het
weer scouts is!

Welpen
3 september: De start van het nieuwe scoutsjaar met de
jaarlijkse Barbecue. Jullie worden verwacht om 13h aan
het lokaal om samen te fietsen naar de overgangsplaats.
Na het grote overgangspel waar jullie allemaal welkom
zijn, rijden we samen naar het park waar jullie een lekkere
tas soep krijgen. ’s avonds is er om 19uur een BBQ en
scoutskermis. Super leuk, jullie komen toch ook?Voor
verdere info vind je op de brief van de overgang.

10 september: Een nieuw scoutsjaar betekent vele nieuwe
gezichten. Nieuwe leden en nieuwe leiding. Tijd om iedereen
beter te leren kennen! Om 14u aan het lokaal en om 16u30
mogen jullie weer naar huis, het beloofd een leuke namiddag
te worden.
17 september: kermisvergadering: Kom vandaag
verkleed (als Johnny’s) om Beerse onveilig te
maken! Jullie worden om 14u verwacht aan het
lokaal. Om 16u30 mogen jullie weer naar huis!
24 september: Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering. De leiding is druk bezig
met het komende scoutsjaar te plannen.
1 oktober: bosspel: trek vandaag je stevige stapschoenen maar
aan! Voor de exacte locatie + tijdstip zie takhoekje.
Groetjes van de nieuwe welpenleiding
Ps: Een welp komt altijd in volledig uniform! (Hemd, das , petje, groene broek)
Bij vragen mogen jullie ons steeds aanspreken na de vergadering.

JONGGIDSEN SEPTEMBER
VRIJDAG 2 SEPTEMBER – OVERGANG
Alle derdejaars jonggidsen worden om 19u30 verwacht om een super leuk
avondspel te spelen. Vergeet niet om je slaapzak, matje, fiets… mee te
brengen.
ZATERDAG 3 SEPTEMBER – OVERGANG
De derdejaars jonggidsen die blijven overnachten zijn, gaan niet meer naar
huis. Er wordt voor hen ontbijt en middageten voorzien. Om 13u worden alle
jonggidsen verwacht om samen naar de overgangsplaats te fietsen. Nadien
fietsen we samen terug om rond 17u even te bezinnen over het nieuwe
jaarthema in het Oud Park. Wij hopen jullie ’s avonds allemaal terug te zien
op onze BBQ! Meer informatie over de overgang en de BBQ is te vinden op onze website.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER – WIE IS WIE?
We hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van onze derdejaars
jonggidsen, maar gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe leden
verwelkomen. Wie zijn die nieuwe gezichten? Wie is de nieuwe leiding?
Kom het vandaag allemaal te weten van 14u
tot 16u30 aan het lokaal!

ZATERDAG 17 SEPTEMBER – KERMIS
De kermis staat weer in Beerse, dus daarom is het tijd voor een ultra
graaf kermisspel! Verkleed jullie daarom als marginale Marina’s die klaar
zijn om te gaan fooren. Afspraak om 14u aan ons lokaal.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER – GEEN VERGADERING
Helaas! Vandaag is het geen vergadering. De leiding is op
leidingsweekend om het scoutsjaar voor te bereiden. Volgende week
zijn we er weer!

KUSKES VAN JULLIE NIEUWE LEIDING! XXX
PS: Hou ook zeker ons takhoekje in de gaten!

Gidsen September
Vrijdag 2 september
De bijna ex-derdejaars worden om 19u30 aan het lokaal
verwacht voor de nachtdropping om zo over te gaan naar
de jin. Jullie blijven daarna ook slapen dus vergeet zeker
je matje, slaapzak, drinken, lunchpakket voor ’s nachts,
pyjama en andere benodigdheden niet. De volgende dag
krijgen jullie ontbijt en middageten en helpen jullie mee
met alles klaar te zetten voor de bbq ’s avonds. Daarna
rijden we samen met de rest naar de overgangsplaats,
kom dus met de fiets. (Er wordt niet meer naar huis
gegaan!). Meer informatie is te vinden in de brief op de
site.

Zaterdag 3 september
Alle leden worden om 13uur verwacht op het plein om
dan samen naar de overgangsplaats te fietsen. Rond
16u30 à 17u fietsen we terug met een tussenstop om te
bezinnen. Daarna zijn jullie om 19uur weer welkom om te
komen smullen van het lekkere eten. (als je ingeschreven
bent)

Zaterdag 10 september
Nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe leden, hoog tijd om
elkaar wat beter te leren kennen 
14uur lokaal in perfect uniform!

Zaterdag 17 september
Het is weer kermis in Beerse en daar hoort uiteraard
een kermisspel bij ;) Doe u meest marginale kleren aan,
haal die witte fuck-me botjes uit de kast, maak u gezicht
oranje, … kom met andere woorden verkleed als
johnny of marina.

Zaterdag 24 september
Vandaag is het geen vergadering want de leiding is op
leidingsweekend. Sorrrrrrrrryyyy!

Dikke smakkerds van jullie nieuwe leiding
Jonas, Joris, Seppe & Tine

Verkenners
2 en 3 september:
Vandaag is het overgang. Meer info op de brief van de overgang.

10 september:
Weer nen hoop nieuw volk bij de verkenners. Grondig tijd om is een
kennismakingsvergaderingske in te lassen. Om 14 uur aan ons kasteel.

17 september:
De foor is weer int dorp. Tijd om die joggingskes, klakskes en bomberfrakke uit de kast te
halen zoda we de grave kunnen gaan uithange aan de botsoto’s. Om 14 uur aan onze keet in
u fermste foorgangerskostuum.

24 september:
Helaas geen vergadering vandaag want de leiding is op weekend. Maar da maakt ni uit want
volgende week ist oktober en dan ist terug vergadering!!!

Ne stevige linker van jullie nieuwe leiding!!!
Simon

Sander

Dieter

