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2 december
Sinterklaas is weer in het land en hij komt ook de scouts
een bezoekje brengen! Om 14u verwachten we jullie
aan het lokaal en vergeet geen mooie tekening! Om
16:30 mogen de ouders jullie komen ophalen.
9 december
Vandaag geven we een feestje want Kerri is jarig! Om 14u mogen jullie naar het
lokaal komen en om 16:30 moeten we jammer genoeg weer naar huis.
16 december
Kerstmis komt dichtbij en daarom houden we vandaag een
kerstfeestje! Jullie zijn welkom om 19u, met een cadeautje
ter waarde van 2,5 euro. Om 21u mogen de mama’s
en de papa’s jullie terug komen halen.
23 december
Vandaag is het geen vergadering, geniet van de kerstfeestjes!
30 december
Ook vandaag is het geen vergadering, want iedereen gaat nieuwjaarszingen.
Jullie zijn allemaal welkom op het kerkplein bij het kraampje van de scouts om
jullie zangtalenten te laten horen!

Groetjes van de
leiding
Pablo, Toto,
Kapi, Kobi,
Gigi, Rikki, Kerri

KABOUTERS DECEMBER
2 DECEMBER
Joepie, de Sint is weer in het land!
Zijn jullie allemaal wel braaf geweest dit
jaar? Vandaag komen jullie het te weten
tijdens ons bezoekje aan
Sinterklaas! We spreken om 14:00u af
aan het lokaal en om 16:30u zit onze
activiteit er weer op.

9 DECEMBER
Ook de vogeltjes snoepen als eens graag
en dus gaan we vandaag vetbollen
maken! Afspraak om 14 uur aan het
lokaal.

16 DECEMBER

23 DECEMBER

Zet jullie beste beentje voor want
vandaag gaan we wandelen! We spreken
om 14:00u af voor een kei toffe suiker
en zouttocht! Zoals altijd kunnen jullie
om 16:30 terug naar huis.

Woehoew, het is bijna Kerstmis! Daarom
houden wij vandaag al een kerstfeestje!
Kom allemaal om 19:00u naar het lokaal
met een cadeautje (max. 5 euro uitgeven)
en om 21:15u is het gedaan.

30 DECEMBER
Vandaag gaan jullie allemaal
nieuwjaarzingen en is het dus helaas
geen scouts. Maar vergeet zeker niet
te komen zingen bij het kraampje van de
scouts op het kerkplein!

Fijne feestdagen en vele kusjes!
Nala, Maltchi, Sona, Fli, Akela, Chill en Tha

Zaterdag 2 december
Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan!
Jippie Sinterklaas komt speciaal
voor ons naar de scouts! Allen
paraat om 14 u aan de lokalen.
Uiteraard verwacht de Sint dat jullie
in percect uniform naar hem toe
komen!

WELPEN - DECEMBER

Zaterdag 16 december
De frisse
wintermaanden
smeken ons om een
fikse wandeling te
maken! Vraag aan de
mama een grote fles
warme chocomelk, een
warme sjaal en goede
schoentjes, dan
trotseren we samen
met onze ervaren
survival-leiding de
wildste tereinen in de
kempen! Om twee uur
aan het lokaal.

Zaterdag 9 december
Vandaag gaan we onze beste
bouwkunsten nog eens bovenhalen!
sleuren en zeulen met balken kan
niemand beter als echt welpen!
Wij spreken af om 14 u aan het
lokaal !

Zaterdag 23 december
Tijd voor ons jaarlijkse kerstfeestje!
Jullie mogen een cadeautje van maximum 5
euro meenemen om aan iemand anders te
geven!
tip: zelfgemaakt cadeautjes zijn altijd tof!!
Jullie worden verwacht om 14 u aan het lokaal.

Veel groetjes van jullie leiding!
Shere Khan, Mowgli, Baloe, Kaa, Mang, Ikki en Bagheera

Jonggidsen december
ZATERDAG 2 DECEMBER
Hoog bezoek vandaag! Sinterklaas en twee
Zwarte Pieten komen kijken of jullie allemaal braaf geweest zijn het afgelopen
jaar. We spreken af om 13u aan Don Bosco. Om 15u30 is de activiteit
afgelopen. Als je al vroeger naar huis wil om te studeren, mag dit natuurlijk.
ZATERDAG 9 DECEMBER
Het aftellen naar de kerstvakantie kan beginnen! Maar eerst moeten jullie waarschijnlijk
nog hard studeren. Daarom is het tijd om vandaag wat te ontstressen.
Vrij in en uit tussen 14u en 16u30 voor examenontspanning aan het lokaal.
ZATERDAG 16 DECEMBER
Joepie, bijna Kerstmis! Tijd voor een gezellig kerstfeestje
met alle jonggidsen. Kom om 19u naar het lokaal met een cadeautje van ongeveer €5.
Wij zorgen voor enkele lekkere versnaperingen. Om 21u mogen jullie terug naar huis.
ZATERDAG 23 DECEMBER
Omdat iedereen waarschijnlijk allerlei kerstfeestjes op de planning heeft staan, is het geen
vergadering vandaag L
WOENSDAG 27 DECEMBER
Omdat het kerstvakantie is, én omdat het zaterdag geen activiteit was,
én omdat wij jullie niet kunnen missen, houden we vandaag
een gezelschapsspelletjesavond! Van 19u tot 21u aan het lokaal,
met je favoriete gezelschapsspel.
Vandaag kunnen we ook ons liedje maken voor het nieuwjaarszingen.
Als je een instrument bespeelt, mag je dit meenemen.
ZATERDAG 30 DECEMBER
Nieuwjaarke zoete, het varken heeft 4 voeten… Hopelijk zijn jullie wat creatiever
bij het verzinnen van een liedje, want vandaag gaan we nieuwjaarszingen! We spreken af om
9u aan het lokaal. Rond 12u30 zijn we zeker uitgezongen.

Wij wensen jullie alvast heel fijne feestdagen en een geweldig 2018!!
Veel liefs van de jonggidsenleiding!
En een dikke kus van Astrid uit Zuid-Korea!

Gidsen december
2 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede
Sint. En wij willen hem natuurlijk allemaal zien.
Daarom spreken we om 13u af aan het lokaal. Om
13u30 moeten we bij de Sint zijn in Don Bosco. Al
wie daarna weer wilt verder studeren, mag dit
zeker doen. Zij die nog niet naar huis willen,
mogen blijven tot 17u00. De leiding vindt wel een
manier om jullie nog 3 uur te entertainen.
PS: Een brief voor de Sint schrijven is zeker toegestaan!
9 december: Het wordt kouder buiten, de dagen worden korter en dat
studeren zijn jullie nu al beu. Hoog tijd voor een beetje ontspanning in de
vorm van een filmavond. Om 19u00 mogen jullie massaal naar het lokaal
komen, kijken we samen gezellig en film en rond 21u30 worden jullie weer
naar huis gestuurd. Eigen dvd’s meenemen mag zeker!
16 december: Nood aan een beetje afleiding? Dan ben je welkom in het lokaal
voor een hele namiddag vol gezelschapspelletjes. De leiding is vandaag extra
lief en heeft een grote verassing in petto. Zij die nieuwsgierig zijn, mogen
langskomen tussen 14u en 17u (vrij in en uit). De leiding de hele namiddag
blijven uitdagen om toch maar te kunnen winnen met vier-op-een-rij mag
natuurlijk ook! Eigen gezelschapspelletjes meenemen mag altijd!
21 december: Kerstmis komt dichterbij en dat betekent dat ook het kranske in
aantocht is. Dit jaar vieren we het kerstkranske op 21 december. Het begint
al om 19u en om 23u is het officieel gedaan. Zij die willen blijven slapen
mogen zich amuseren met een heuse filmmarathon. (Vergeet dus zeker geen
dvd’s mee te brengen) en worden ’s ochtends weer uit het lokaal gezwierd.
Als je blijft slapen, laat je dit best weten aan de leiding. Dan kunnen wij een
lokaal vrijmaken om jullie matjes in te leggen.
30 december: Traditioneel gebeurt het
nieuwjaarszingen op 31 december, maar
omdat dit een zondag is, hebben we het
een dagje vervroegd. Allen welkom dus
op 30 december om 9u aan het lokaal
met veel inspiratie (en instrumenten)
voor een origineel liedje. De opbrengst
van deze creatieve voormiddag gaat
rechtstreeks naar het kamp. Smeer jullie kelen dus al maar goed in, want we
willen veel geld verdienen!

Veel liefs, de gidsenleiding

VERKENNERS BEERSE DECEMBER
2 december: De sint is weer in het land, kom dat zien,
kom dat zien! We spreken af om 14u aan het lokaal
met een mooie tekening.
9 december: De examens zijn weer begonnen. Vandaag
houden we daarom een koffieklets vergadering. Neem
allemaal gezelschapspellen mee, de koffie en koekjes
voorzien wij. Om 14u zijn jullie welkom aan het lokaal.
Deze vergadering is vrij in en uit. Dus je kan komen
wanneer je wil.
16 december: Deze avond staat in het thema van de
film. Dus het is filmavond! Pak 1 of meerdere leuke
films mee die we kunnen zien. We beginnen om 18u en
de vergadering is rond 22u gedaan.
23 december: Het is vandaag geen vergadering door
de vele familiefeesten. Ik hoor het jullie al denken,
ooh dat is spijtig. Maar woensdag 27 december is het
kranske! We spreken af om 17u met €7 en een tof
cadeautje van max €5. Je moet niet gegeten hebben,
want we eten op de scouts. Er is ook de mogelijkheid
om op de scouts te blijven slapen. Dan is het de
volgende dag om 11u gedaan.
30 december: Vandaag is het nieuwjaarszingen. Om
een centje in de verkennerkas te krijgen gaan we met
de verkenners zingen. Verzin al maar een leuk liedje
en misschien leuke instrumenten. We starten
om 9 uur aan het lokaal.
Feestelijke groeten,
Siemen, Frederik, Lorenz en Dieter

Jin
DATUM

vrijdag 1 december 2017
zaterdag 2 december 2017
zondag 3 december 2017
vrijdag 8 december 2017
zaterdag 9 december 2017
zondag 10 december 2017
vrijdag 15 december 2017
zaterdag 16 december 2017
zondag 17 december 2017
vrijdag 22 december 2017
zaterdag 23 december 2017
zaterdag 30 december 2017
zaterdag 6 januari 2018
zondag 7 januari 2018
LEGENDE VOOR DE DUMMIES
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
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Jin
WAT
Studeren examens
Sinterklaas
Studeren examens
Casino avond
Studeren examens
Studeren examens
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Tappen babyborrel (onder voorbehoud)
Kranske
Liedje maken voor nieuwjaarszingen
Nieuwjaarszingen
Construcite bouwen ivm de leefweek
Begin leefweek 7 januari - 14 januari

Jin

Jin

TIJDSTIP
18u - 20u
Rond 16u
10u - 16u
19u30 - …
8u - 20u
10u - 16u
17u30 - 01u
17u30 - 01u
13u - 18u
19u - …
15u - …
9u - 13u
14u - 17u
…u - ...u

WAAR
Thuis
Don Bosco
Thuis
Scoutslokalen
Thuis
Thuis
Kerkplein Beerse
Kerkplein Beerse
Tielen maar vertrekken met leiding in Beerse
Scoutslokalen
Scoutslokalen
Scoutslokalen
Scoutslokalen
Scoutslokalen

