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Kapoenen
oktober

7 oktober - suiker en zout tocht
Vandaag gaan we wandelen. Dus doe allemaal
je botinnes aan en kom om 14u naar de
scoutslokalen. Om 16u30 mogen jullie weer
naar huis.

14 oktober - smurfenvergadering
We gaan een super cool smurfenspel spelen
vandaag! Benieuwd? Om 14u aan het lokaal.
De vergadering zal tot 16u30 duren.
PS. Kom allemaal verkleed als jullie
favoriete smurf.

21 oktober - slapen
Vandaag gaan we een nachtje met al
onze vriendjes slapen in het lokaal.
We spreken om 19u af aan het lokaal
en nemen mee: veldbed, slaapzak,
kussen, pyjama, knuffel,
tandenborstel en proper ondergoed.
De volgende dag mogen jullie ouders
je om 10u na het ontbijt weer komen
halen.

28 oktober - Aftrap
Tijdens de herfstvakantie is
het jeugdweek. Deze zaterdag
wordt de aftrap gegeven. De
juiste locatie en uren
worden nog op het takhoekje
van de kapoenen gezet.
PS: ook tijdens de rest van
de jeugdweek zijn er heel
wat leuke activiteiten
georganiseerd, dus ga zeker
eens een kijkje nemen met je
vriendjes. Meer informatie
kan je vinden in de folder
van de jeugdweek.

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

Kusjes van Fli, Sona, Chill, Maltchi, Tha, Jakela, Nala
7 oktober: Bosspel
Vandaag gaan we een bosspel
spelen.
Allemaal welkom van 14:00 tot
16:30 aan het wc -huisjes bos.
(De schrieken Beerse)

14 oktober:
Superhelden vergadering
Verkleedt je in je favoriete
superheld. Kom om 14:00 naar
de scouts en wordt de beste
superheld allertijden !!!
21 oktober: Talenten show
Wij weten zeker dat jullie barsten van geweldige talenten
! Vandaag mogen diegenen die dat willen een actje
voorbereiden op de scouts om jullie talenten te laten zien
!! Allemaal welkom op onze talentenshow om 14:00 aan
het lokaal.
28 oktober: Den Aftrap!
Woehoew, het is herfstvakantie
en dat betekent jeugdweek!
Vandaag beginnen we met den
aftrap. Meer informatie hierover
kan je binnenkort vinden op het
takhoekje!

oktober
7 oktober
Vandaag gaan we de bossen in de buurt van Beerse terug onveilig maken. Kom om 14u naar de
heksenkuil (zie beschrijving takhoekje). Om 16u30 zullen jullie helaas terug naar huis moeten gaan.
14 oktober
beste leider
Wie is de beste Jeroen Meeus van jullie? Tijd om dit jaar terug jullie kook skills te laten zien. Jullie
worden verwacht om 10u aan het lokaal. Jullie mama’s en papa’s mogen jullie komen halen om 14u.
Vergeet geen eten om klaar te maken!
21 oktober
Het word tijd dat we de BESTE/PLEZANTSTE/GRAAFSTE groep van Beerse en omstreken worden.
Vandaag gaan we daar voor zorgen. Om 14u zal de leiding jullie staan opwachten aan het lokaal waar
we van alle teambuilding spelletjes gaan doen. Bewijs dat jullie beter samenhangen dan de leiding!!!
16u30 kunnen jullie terug worden opgehaald.
28 oktober
Vandaag Den Aftrap meer info volgt op het takhoekje!
Ps: Een welp komt altijd in uniform met een welpenpetje op zijn hoofd!
Groetjes van de leiding
Mowgli, Mang(de beste welpenleider :p), Kaa, Bagheera, Shere Khan, Baloe en Ikki

Vrijdag 20 oktober:

Scougi oktober Jong-Gidsen
7 oktober: Kookvergadering

Vergeet dag van de jeugdbeweging
niet!
Doe zeker en vast je uniform aan om
naar school te gaan

Haal jullie kookkunsten al maar boven
want je gaat ze kunnen gebruiken vandaag ;)
We spreken af om 10u aan het lokaal.
Om 14u mogen jullie terug huiswaarts keren.
Mee te nemen:
• Ingrediënten voor jullie gerechtjes
(vergeet geen kruiden & boter)
• Gamellen en bestek
• Snijplankje en mesje

13 - 14 – 15 oktober: Weekend

We gaan op weekend in Retie!
Het weekend zal lopen van vrijdagavond
tot zondagmiddag.
De precieze info zal nog volgen in de
weekendbrief.
We kijken er alvast naar uit!! ☺

28 oktober: Den aftrap
Vandaag is het den aftrap van de jeugdweek!
Hier is nog niet veel info over dus die komt zeker nog in
het takhoekje.
Ook in de week erna (herfstvakantie) zullen er heel wat
activiteiten te doen, hier komt ook een folder van uit.

21 oktober: Bosspel
Veel liefs van jullie leiding!
Hanne, Winde, Sarah & Astrid
xxxxx

Vandaag spelen we een bosspel!
We spreken af om 13u30 aan het
lokaal en om 16u30 zijn we terug.
Vergeet jullie fiets niet!

Jongverkennerkes
Ziet ne keer daar! De jongverkennerkes
goan een bosspel duun op 7 oktober! Ze
weurre verwacht om half 2 aan het
lokaal met de velo!

Lees kik da nei just?!!

Joa schat! De jongverkenners goan op 14 oktober
koken op verplaatsing! Blijkbaar moete ze met de
velo komen en ete meeneme. Maar geen brol in
blik hé! Verdoeme die moeten al om halftien aan
het lokaal staan!

Hebdet al gelezen opt nievs van 21
oktober?
De leiding van de jongverkenners is
kwijt!
Dan moeten die manne gevonde
weurre! Ik goan meezoeke! We
beginne om 2 uur aan het lokaal met
de velo uiteraard!
Aleij! Die jeugdweek begint vandaag
den 28ste oktober al ofwa?! Hier sta
dat er meer info komt op het
takhoekje!

Groetjes van
De leiding

7 oktober: het is weer zo ver! Één van de leukste
activiteiten van het jaar… KLEIPUTTEN. Dus, kom met de
fiets naar het lokaal om 14u. Doe heel slechte kleren aan en
neem reserve kleren mee. Om 17u mogen jullie
stinkbeesten weer naar huis.

14 oktober: Zoals het gidsenlied zegt
‘natuuuur is onze wo-ning’.. zo spelen we
vandaag een mega, epic bosspel. Om 14u
met de fiets aan het lokaal en om 17u is
het feest weer gedaan.

21 oktober: na bekomen te zijn van de DAG (en/of nacht)
VAN DE JEUGDBEWEGING, spelen we een SHOWBIZZ Quiz!
Haal al jullie kennis over de Celebrities en roddels maar
boven, lees alle magazines van de voorbije maanden en
zorg dat je wint! Toffe prijs gegarandeerd! Van 14u tot 17u
aan het lokaal.

28 oktober: vandaag spelen we met
alle andere jeugdbewegingen van
Beerse een spel van de Jeugdweek.
Waar en hoe laat weten we nog
niet, dus check zeker de
facebookgroep of het takhoekje.

Kusjes van jullie liefste leiding,
Hanne, Charlotte, Seppe en Ine

Verkenners
Welkom bij de planning voor deze
maand. Op het programma staan een
heleboel leuke dingen, zoals:

7 oktober: één tegen allen, we spreken af om 14u aan ons allertofste
lokaal. 17u is het gedaan
14 oktober: tijd om jullie sjorskills eens te testen! Omdat we iets cool
willen maken, spreken we af om 10u. Vergeet geen boterhammen!
21 oktober: Eens zien of jullie jullie koks-in-wording zijn! Daarom
gaan we vandaag koken, We verwachten jullie van 17u tot 21u30 aan
het lokaal. Geen blikvoer!
28 oktober: vandaag begint de jeugdweek, meer info volgt nog via
het takhoekje

Een s t ev i ge l i nk er gr oet v an de
l ei di ng!
Quote van de maand:
een verkenner is
altijd perfect
in uniform J

#SaaieScougi #SaaiJinjaar #Bored
#23SEPTEMBER
#GeenActiviteit #Leidingsweekend #WelTappen #18h30 #Hoogspanning
#Oudscouts #Geld #9Man #ZiePollFacebook

#30SEPTEMBER
#Bosspel #14hLokaal #Fiets #Tot17h

#4OKTOBER
#PlannenKamp #CruciaalMoment #Inbreng #17h30 #Lokaal
#HierBeslissenWeHoeOnsAwesomeKampErZalUitzien #TisNeWoensdag #Tot
21hMax #EindeIsNietEchtDuidelijk

#7OKTOBER
#Koken #11hLokaal #WeDoenIsNeKeerZot #Breng5euroMeeGeenEten
#WeMakenIetsGezamelijk #StinkenNaarRook #Food
#FotosVanEtenDoenHetAltijdGoedOpInstagram

#14OKTOBER
#TisJinfeestje #14hLokaal #Versieren
#WeSpelenOokDuitseSpelenInDeNamiddag #InDeNamiddagTot17h
#Savonds20hLokaal #TotWanneerJeMagVanJeOuders #Oktoberfest
#Geldverdienen #AlleVriendjesWelkom #WordtLeuk

#20OKTOBER
#DagVanDeJeugdbeweging #DVDJB #UniformOpSchool #ProudToBeScout
#OntbijtOpMarktTurnhout #SavondsVoordrink #20hLokaal
#DaarnaMetDeFietsNaarNachtVDJB #NietVerplichtMaarWelSociaalVerplicht
#FotoOpFacebookDelen

#21OKTOBER
#VandaagEenBeetjeRustig #14hLokaal #BeetjePoetsen
#WatRustigeSpelletjesSpelen #WeZienWel #ZeiDenBlinde

#28OKTOBER
#AftrapJeugdweek #14hSingel #DitJaarWordtHetTof
#JeugdraadHeeftDitJaarVeelBudget #Tot17h

#5NOVEMBER
#MeerJeugdweek #14hLokaal

#11NOVEMBER
#WEEKEND #TBA #MoreInfoSoon

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

