Een woordje over...

Scoutskleding
Wat behoort tot het uniform?
KAPOENEN
T-shirt scouts Beerse + scoutsdas

Welpen
Scoutshemd + scoutsbroek + scoutsdas + welpenpetje
Welpenpetjes kan je momenteel in de winkel (Wandelstok, Hopper) moeilijk vinden omdat er nieuwe modellen in aantocht zijn.

Kabouters, jong-givers, Givers, Jin
Scoutshemd + scoutsbroek/scoutsrok + scoutsdas

Waar koop ik het uniform? In Beerse bij de Wandelstok of bij Hopper
(online/Antwerpen). Als lid van Scouts Beerse krijg je bij de Wandelstok
10% korting op al je aankopen en een sponsorkaart waarmee onze
scoutsgroep materiaal kan aankopen. Vanaf het voorjaar zullen ook
scoutsrokken beschikbaar zijn in de Wandelstok

Wat met truien? Binnenkort zullen we ook naast t-shirts ook truien van

Scouts & Gidsen Beerse verkopen, maar deze zijn niet verplicht om te
dragen. Scouts & Gidsen Vlaanderen verkoopt via Hopper ook truien, maar
deze zijn zeker niet de goedkoopste.

Wat met tweedehandskleding? We werken momenteel met de leiding

aan een tweedehandsaanbod van scoutskleding. Heb je thuis nog oude
scoutskleding liggen? Dan mag je deze op zaterdag zeker binnenbrengen bij
de leiding!

Ik heb ook jassen van Scouts Beerse gezien… Klopt! Deze zijn
exclusief voor de leiding.
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Kapoenen November
4 November: Het buitenaardse-ruimtevaart-spel
Omdat het nog altijd jeugdweek is gaan we vandaag eens
naar de VIB in Vlimmeren (Kerkhofstraat 1, Vlimmeren).
Daar hebben ze een geweldig buitenaards-ruimtevaartspel voor ons klaarstaan. Vanaf 14u worden we daar
verwacht en om 16u mogen de mama en de papa je
terug komen ophalen.

11 November: bosspel
Vandaag gaan we ons nog eens volledig uitleven als een
echte scout of gids. We gaan een kamp maken en daarna een
geweldig spel spelen in het bos. We gaan hiervoor naar de
schrieken (we spreken af aan het WC-huisje) om 14u en om 16u30 verlaten we
ons kamp.

18 November: het grote WC-papier spel
Wat gebeurt er vandaag toch allemaal in het dorp? Zoveel
Scouten en Gidsen zijn WC-papier aan het verkopen?
Daarom gaan wij vandaag ook iets met WC-papier doen. Het
grote WC-papier spel. Om 14u aan het lokaal en om 16u30
zullen we genoeg WC-papier gezien hebben en mogen de
mama en papa je terug komen ophalen.

25 November: ZOOM
Het is nog eens tijd om te bewijzen dat Beerse de sterkste
scouts is van Turnhout en omstreken. Daarom gaan wij tegen
de
kapoenen van andere scouten spelletjes spelen om zo de wisselbeker terug
naar Beerse te halen. Vanaf 13u30 worden we op de Grote Markt in Turnhout
verwacht. Om 16u30 zullen we weten of we al dan niet met de beker naar huis
toe keren.

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

NOVEMBER
KABOUTERS
10-12/11:
WEEKEND: Vrijdag
verwachten we
jullie om 20u en
zondag mogen
jullie om 12u weer
opgehaald worden. De locatie,
wat je moet meenemen en verdere
info staat in de
brief.

4/11: JEUGDWEEK: In de herfstvakantie is het weer
Jeugdweek! Kijk zeker eens wat er gepland staat! De
leiding zal in de week jammer genoeg niet aanwezig
zijn. MAAR Zaterdag zijn we er natuurlijk wel! We verwachten jullie van 14u tot 16u aan de lokalen van VIB
Vlimmeren voor Het Buitenaardse Ruimtevaart-spel!
18/11: WC-PAPIER VERKOOP: Het is weer tijd om onze
beste verkooppraatjes boven te halen! Wij verwachten jullie warm aangekleed om 9u30 aan het lokaal.
Om 13u mogen jullie terug opgehaald worden.
25/11: ZOOM: Ook dit jaar gaan we weer een namiddag samen spelen met andere scoutsgroepen. Het
uur en de locatie volgt nog op het takhoekje.

Vrijdag 3 november:
Buona sera, kleine maffioso, deze avond is het de Fluo Flitsfuif in
de scoutslokalen (van 19u tot 21u). Het is een gewone activiteit
van de jeugdweek en geen officiële vergadering. Dat betekent
geen uniform en geen leiding. Maar een echte maffioso houdt wel
van een festa. Zie jullie daar, en neem je vriendjes mee!

Zaterdag 25 november:
Het is weer die tijd van het jaar. Het moment waar ieder-

een voor traint. De ZOOM…
Daarin gaan wij met onze famiglia en alle andere
Beersenaren strijden tegen onze geburen uit de regio
Turnhout.
Verdere info volgt nog op het takhoekje.

Zaterdag 4 november:
Nog steeds jeugdweek. En dat
betekent dat wij helemaal van
het bella Italia naar Vlimmeren
moeten voor hun spel. 13u45
aan de lokalen van de VIB. Om
16u15 mogen je ouders je daar
terug ophalen. Volgens de infobrochure van de jeugdweek lijkt
het erop dat onze famiglia in de
ruimtevaartbusiness gaat.

Weekend 10-12 november:
Dit is het dan, het supervette megacoole ubergrave maffiaweekend. Dit
is jullie kans om een echte Soldato te worden bij de Famiglia di Cuccioli.
Als je nog niet ingeschreven bent, kijk dan snel even het takhoekje na
voor de weekendbrief.

Zaterdag 18 november:
Waaraan denk je bij maffia? Als je
denkt aan casino’s, illegale handel,
georganiseerde misdaad enz. dan
ben je helemaal juist.
Allemaal manieren om als famiglia
stinkend rijk te worden. Maar onze
famiglia heeft een veel betere en
legalere manier van inkomsten:
de jaarlijkse wc-papierverkoop
natuurlijk. 9u30 aan onze casa en
om 13u zijn jullie klaar met
moneys maken.

Saluti van Don Bagheera, Consigliere Mang, Capo Mowgli, Capo Kaa, Capo
Ikki, Capo Shere Khan en Bompa Baloe

𝓘𝓷𝓼𝓽𝓪𝓰𝓻𝓪𝓶 𝓙𝓸𝓷𝓰-𝓖𝓲𝓭𝓼𝓮𝓷 𝓝𝓸𝓿𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻

E E N H E E R L I J K E NO V E M B E R
Aantal personen:

Alle jong-verkenners

Moeilijkheidsgraad:

Laag

Bereidingstijd:

4 dagen

Fun:

Gegarandeerd

Ingrediënten:
- Een fantastische groep
- Je fiets

- Je verkooptechnieken
- Je hart voor de natuur

- Je knooptechnieken (of een
goeie portie leergierigheid)

Stap 1: Bindt je groepsgevoel met verf
Op zaterdag 28 oktober sluiten we met alle jeugdbewegingen van Beerse de jeugdweek af. We
spreken af om 13u30 aan het lokaal met de fiets. Doe onder je hemd en das best wat slechte kleren
aan want er werd ons een verf-spel beloofd!!
Stap 2: Hak het hout in fijne mootjes
11 november staat bij ons in het teken van de natuur. We gaan hout hakken samen met natuurpunt.
We spreken af om 9u30 aan het lokaal met de fiets. Voorzie ook een boterham voor 's middags, er
zal soep zijn.
Stap 3: Veeg alles even schoon met wc-papier
Want op 18 november is het weer zover! Onze jaarlijkse WC-papierverkoop. Kom om 9u30 naar het
lokaal met je fiets en breng je beste verkoopsskills mee. Vandaag duurt de vergadering een half
uurtje langer, tot 17u. Vergeet ook zeker je boterhammen niet, opnieuw zullen we lekkere soep
krijgen 's middags.
Stap 4: Bind het geheel opnieuw lekker samen
25 november gaan we sjorren. Wat we gaan sjorren ??? Dat kiezen julllie... Een kasteel, een
knikkerbaan, een schommel, een hoogteparcour, ... Kom om 10u naar het lokaal en breng je
boterhammen mee.
Afwerking: Presenteer het geheel op een bordje
Je hebt nu heel wat ingrediënten om een heerlijke november te maken. De dagen zijn goed gevuld.
Het kan altijd dat je in de voormiddag niet kan komen. Kom dan gerust nog af in de namiddag. Laat
het ons even weten via mail (liefst een dag ervoor) of bel ons. Onze contactgegevens vinden jullie op
de website.
De vergaderingen duren steeds tot 16u30 behalve op 18 november.

Groetjes van de chef
Berlingo Berre
Koenigsegg Kobe

Susuki Simon

Yamaha Jelle

BMWouter

4 NOVEMBER: JEUGDWEEK

11 NOVEMBER: HOUTHAKKEN

Alle informatie hierover zetten we nog op het takhoekje en
in
de
Facebookgroep.
Ook doorheen de week mogen jullie massaal naar de
activiteiten komen. We zullen regelmatig in de
Facebookgroep posten wat er te doen valt.

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we houthakken in het bos
voor de Dag van de natuur. We helpen zo Natuurbeheer
om de heide weer te laten bloeien. We verwachten jullie
allemaal om 9u30 aan het lokaal. Om 16u30 zit het werken
erop en mogen jullie uitgeput maar voldaan weer naar
huis toe keren.

15-19 NOVEMBER: LEEFWEEK

’s Middags wordt er soep voorzien, en om 16u krijgen jullie
Alle informatie hierover staat in de brief doorgestuurd via chocomelk. Vergeet geen boterhammetjes en drinken mee
mail. We hopen dat jullie allemaal kunnen komen want het te nemen. Werkhandschoenen kunnen van pas komen.
gaat
mega
leuk
worden!
PS: Vergeet je niet in te schrijven!

25 NOVEMBER: ZOOM
18 NOVEMBER: WC-PAPIERVERKOOP

Elk jaar strijden we tegen de andere jeugdbewegingen van
De meeste van jullie (hopelijk iedereen! 😊 ) zullen al Turnhout en omgeving voor een jaar lang de
op de scouts zijn naar aanleiding van de jeugdweek. Voor beste/sterkste/tofste jeugdvereniging van Turnhout te
zij die enkel zaterdag komen. Afspraak om 9u30 aan het zijn. Gaan wij dit jaar winnen? Das zeker dat!
lokaal met een goed gesmeerde stem, dikke handschoenen Kom daarom massaal om 13u00 naar het lokaal. We rijden
en sjaal en een goed humeur om zoveel mogelijk wc-papier samen met de fiets naar Turnhout. Om 16u30 vertrekken
te verkopen. Om 17u00 is de verkoop alweer gedaan en zijn we daar weer gezamenlijk en rond 17u00 zijn we dan weer
we hopelijk gewonnen!
aan het lokaal.

Veel liefs, de gidsenleiding
betrouwbare sneeuwstormvogel – impulsieve mustang – doordachte slangehalsvogel – oprechte arassari

SCOUGI NOVEMBER VERKENNERS
4 november
Vandaag laten we onze activiteit organiseren door de KSA.
Het spel heet ‘Crazy Verfspelen’ en we moeten om 14u aan de
Heksenkuil staan. We spreken dus om 13u30 af aan het lokaal
met kledij waar verf op mag komen. Rond 16u zou het spel al
afgelopen zijn.

11 november
Natuurbeheer en dag van de natuur: onze 2 basispijlers van
vandaag. Met andere woorden: we gaan nog eens oldschool
houthakken. Jullie worden om 9u30 verwacht aan het lokaal
met eventueel werkhandschoenen en bijl. Om 17u mogen jullie
naar huis. P.S.: Vergeet geen middageten, er zal wel soep en
een vieruurtje voorzien zijn.

18 november
Wie wordt de nieuwe Wolf of Wall Street en verkoopt het
meeste WC-papier op deze mooie dag vol mogelijkheden? Kom
om 9u30 naar het lokaal met uw fiets, snelbinder en eventueel
kar voor zoveel mogelijk te verkopen. Ik heb ergens in de
wandelgangen horen vallen dat de beste tak een prijs wint.

24-26 november
Een nieuwe locatie, toffe activiteiten en een 20-tal chille
gasten: dé 3 elementen om er een topweekend van te maken.
Kom vrijdagavond 24 november naar het station te Turnhout
en maak het mee. Meer informatie te vinden op het takhoekje!

Een stevige linker,
Dieter, Frederik, Siemen & Lorenz

Jin
DATUM

dinsdag 31 oktober 2017
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
vrijdag 3 november 2017
zaterdag 4 november 2017
vrijdag 10 november 2017
zaterdag 11 november 2017
zondag 12 november 2017
zaterdag 18 november 2017
zaterdag 25 november 2017
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
zondag 31 december 2017
zaterdag 6 januari 2018
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Jin
WAT
Griezeltocht ECHT de moeite!
Karaoké
Skype-is-de-limit spel
Fluo Flitsfuif
Wolf of Wall Street Spel
Crazy Verfspelen (slechte kleren kan van pas komen)
Weekend
Weekend
Weekend
WC papier verkoop
Jin-café
Verrassing - Wie zoekt die vindt - Met de fiets komen
Studeren examens
Sinterklaas
Studeren examens
Casino avond
Studeren examens
Studeren examens
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Tappen babyborrel
Kranske
Bekomen van het kranske
Liedje maken voor nieuwjaarszingen
Nieuwjaarszingen
Drie koningen

Jin
TIJDSTIP
21u - …
21u - 03u
18u - 20u
19u - 21u
21u - 03u
13u30 - 16u30
19u30 - …
…-…
… - 11u30
9u30 - 17u
20u - 03u
12u - 18u
18u - 20u
Rond 16u
10u - 16u
19u30 - …
8u - 20u
10u - 16u
… - 01u
… - 01u
13u - 18u
19u - …
Heel de dag
14u - …
9u - 13u
14u - 17u

Jin
WAAR
WC huisje Epelaar (einde Beemdestraat)
JH Korridor
VIB (achter de kerk in Vlimmeren)
Scoutslokalen
Wiedes (achter de kerk in Vlimmeren
Scoutslokalen
Gaarshof 18 Meer
Gaarshof 18 Meer
Gaarshof 18 Meer
Scoutslokalen
Scoutslokalen
Regio Turnhout
Thuis
Don Bosco
Thuis
Scoutslokalen
Thuis
Thuis
Kerkplein Beerse
Kerkplein Beerse
Tielen maar vertrekken met leiding in Beerse
Scoutslokalen
Thuis in de zetel
Scoutslokalen
Scoutslokalen
Scoutslokalen

