Overgang
Zaterdag 2 september 2017
Beste scouts en gidsen, ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte openen we het nieuwe scoutsjaar met onze Overgang. Hieronder bieden we u een
overzicht op de verschillende activiteiten tijdens dit weekend. We hopen veel leden en ouders te mogen
verwelkomen op de overgangsplaats aan de Haarlebeek (N 51 16 37.9, E 4 50 10.9), alsook aan ons lokaal
voor een gezellige barbecue.

Vrijdag 1 september:

Programma

De jonggivers, givers en jins die overgaan, worden om 19u30 op het plein verwacht. Ze brengen het
volgende mee: slaapzak, matje, drinken, lunchpakket voor ’s nachts, fiets, stevige wandelschoenen…
Ontbijt en middagmaal worden door de leiding voorzien.
De jonggivers die overgaan tot givers worden verrast met een avondspel. De givers & jins die overgaan, gaan
op een begeleide nachtwandeling.

Zaterdag 2 september:
In de voormiddag:
De leden die zijn blijven slapen gaan niet meer naar huis. Ze krijgen ontbijt en middageten en treffen samen
met de leiding de laatste voorbereidingen voor ’s avonds.

13u:
Alle leden (ook zij die niet overgaan naar een volgende tak) worden om 13u aan het lokaal met de fiets
verwacht om in groep naar de overgangsplaats te rijden. Daar krijgen alle leden die naar een volgende tak
overgaan de kans om aan verschillende proeven mee te doen. De andere leden en hun ouders kunnen hier
samen het overgangsspel spelen. De proeven en het overgangsspel gaan onmiddellijk van start na de
aankomst aan de Haarlebeek. Ouders zijn hier ook altijd welkom!
Moe maar voldaan vertrekken we dan om 16.30u terug richting Beerse.

Bezinning:
In Beerse aangekomen rijden we langs het Oud Park en wonen we rond 17u een korte bezinning bij rond het
nieuwe jaarthema. De aanwezige leden krijgen hier een tas soep.

BBQ & Scouts- en gidsenkermis:
Na de bezinning gaan we naar het lokaal. Hier staat een BBQ te wachten voor zij die zich ingeschreven
hebben (om 19u). Na het eten zal het startschot worden gegeven van onze scoutskermis. Ook maken we
een gezellig vuurtje en kan je genieten van enkele optredens. Halverwege de avond bedanken we onze
aftredende leiding en stellen we de nieuwe leiding voor.
Hopelijk tot dan!
Met een stevige scoutsgroet,
De scouts- en gidsenleiding

Beste ouders en leden,
Net zoals de vorige jaren houden wij op ‘Den overgang’ een barbecue voor alle leden en ouders. Deze gaat
dit jaar door op zaterdag 2 september 2017 om 19.00 uur aan het lokaal.
Via deze weg laten wij u weten hoe u zich hiervoor kan inschrijven.
U kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Kinderen tot 12 jaar:
2 stukken vlees + groenten
-

-

Volwassenen:

Vegetariërs:

9 euro

2 stukken vlees + groenten

11 euro

3 stukken vlees + groenten

13 euro

2 stukken vegetarisch eten + groenten

13 euro

Er kan gekozen worden uit de volgende stukken vlees: Kipfilet, saté, worst en ribbetjes, vegetarisch
Gelieve het inschrijvingsstrookje met GEPAST geld in een gesloten enveloppe af te geven IN DE WINKEL
(NIET in de brievenbus) ten laatste op donderdag 24 augustus 2017. De Wandelstok kan geen wisselgeld
terug geven.
Dit kan u doen op het volgende adres:
De Wandelstok
Vrijwilligersstraat 12
2340 Beerse
Alvast bedankt voor de deelname en tot dan!
Groeten,
De leiding

De familie …….............………………………………………… neemt deel aan de BBQ van 2 september 2017 en bestelt:
Kinderen (-12j) : aantal …………… x 9 euro
Volwassenen : aantal …………… x 11 euro (2 stukken vlees)
: aantal …………… x 13 euro (3 stukken vlees)
Vegetariërs
: aantal …………… x 13 euro
Keuze van vlees:
Kipfilet x ........
Saté x ........
Worst x ........
Ribbetjes x ........
Vegi x ……..
Totaal gepast te betalen: ……………….
Gelieve gepast te betalen in een gesloten enveloppe en deze in de winkel af te geven.

Inschrijvingen 2017-2018
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 29 september 2017 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!
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Internet- & E-mailadressen
www.scoutsengidsenbeerse.be
groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be
scougi@scoutsengidsenbeerse.be
Geboortejaren
Kapoenen
Kabouters & Welpen
Jonggivers
Givers
Jin

2011, 2010
2009, 2008, 2007
2006, 2005, 2004
2003, 2002, 2001
2000

Kapoenen
Zaterdag 2 september 2017

Zaterdag 9 september 2017

Zaterdag 16 september 2017

Zaterdag 23 september is het helaas geen vergadering! De leiding is dan op leidingsweekend om een schitterend jaar voor te bereiden voor jullie!
Zaterdag 30 september

Toto

KABOUTERS SEPTEMBER
2 September: Overgang
Woeehoeeew! Vandaag is het overgang! We nemen jammer genoeg afscheid
van onze derde jaars , maaaaaar we verwelkomen de nieuwe eerstejaars! 
Jullie worden allemaal om 13 uur verwacht aan het lokaal met fiets. Vervolgens
fietsen we met iedereen samen naar de overgangsplaats. De derdejaars zullen
allerlei opdrachten moeten uitvoeren voor ze overgaan naar de jonggidsen. Niet
getreurd, want voor al de andere kabouters is er ook een
megasuperfantastischbangelijk spel voorzien! Tegen 16u30 rijden we terug
richting Beerse, waarbij we een korte stop maken in het Oud Park voor de
bezinning. ’s Avonds zijn jullie allemaal welkom op onze jaarlijkse barbecue!
Meer informatie kan je vinden in de brief, die te vinden is op de site.

9 September: Kennismaking
OMG, zoveel nieuwe kindjes? En ook nieuwe leiding? Wie zijn jullie? Wat doen jullie
graag in jullie vrije tijd? Kennen jullie elkaar wel? Kom er vandaag achter tijdens de
grote kennismakingsvergadering. Om 14 uur aan het lokaal en om 16u30 is het weer
gedaan.

16 September: Kermis
Het is weer zo ver, het is kermis! Kom vandaag om 14 uur naar
het lokaal verkleed als johnny’s en marina’s om de kermis
onveilig te maken. Om 16u30 mogen jullie naar huis en daar
verder de johnny of marina gaan uithangen!

23 September: Geen vergadering
Liefste kaboutertjes, vandaag is het helaas geen vergadering omdat de leiding op
leidingsweekend is.

30 September: Koken
Mmmmh, begint jullie buik ook al te grommen bij het lezen van de titel? Die van ons wel
hoor! We verwachten jullie om 10 uur aan het lokaal. Breng zeker een gamel, een beker,
bestek, een handdoek en lekkere ingrediënten mee om zelf een lekker gerechtje samen te
stellen! Wanneer we om 14uur ons helemaal dik gegeten hebben, mogen jullie weer naar
huis.

Veel kusjes van jullie nieuwe leiding! Sona, Fli, Nala, Chill, Akela, Matcha en Tha

2 september: 13u aan het lokaal met FIETS
Vandaag is het OVERGANG voor alle dappere welpen die overgaan naar de
jong- verkenners en dappere kapoenen die overgaan naar de beste tak ter
wereld: de welpen. Alle andere welpen verwachten we natuurlijk ook. Vergeet
je ook zeker niet in te schrijven voor onze BBQ.

Welpenscougi
9 september: 14u aan het lokaal
We verwachten jullie allemaal aan het lokaal omdat we vandaag gaan
kennismaken. Zo leer je de nieuwe welpen en de nieuwe leiding direct al wat
kennen. Breng ook zeker wat vrienden mee die ook wel in de scouts willen.

16 september: 14u aan het lokaal
Hoeraaaa!!! De kermis is weer in het dorp. Dat betekent dat het weer tijd is voor
een supergaaf, supercool en superplezant kermisspel. Het spel waarbij de
welpen het kerkplein van Beerse weer onveilig kunnen maken 😉.

23 september: GEEN VERGADERING
Helaas pindakaas... Vandaag geen vergadering want de leiding is op weekend
om te vergaderen voor dit mega awesome scoutsjaar. Tot volgende week!

30 september: 14u aan het lokaal
Wat heeft de leiding vandaag nu weer voor jullie in petto? Dat zal een mysterie
blijven tot jullie aan het lokaal staan, want het is namelijk een
verrassingsvergadering. Al benieuwd? Wees dan zeker aanwezig.

Een stevige linker van jullie kersverse leiding!!!

JONGGIDSEN SEPTEMBER
2 SEPTEMBER: OVERGANG
Spannend, dit weekend gaan onze
derdejaars jonggidsen over naar de
gidsen. Zij worden vrijdag 1 september
om 19u30 aan het lokaal verwacht voor
een superleuk avondspel. Meer informatie
is te vinden op de brief op de website.
Zaterdag 2 september worden alle
jonggidsen om 13u verwacht aan ons
lokaal waarna we samen naar de
overgangsplaats fietsen. Rond 16u30
fietsen we samen terug naar het Oud Park
voor een korte bezinning rond het
jaarthema. Hopelijk zien we jullie ’s
avonds ook allemaal terug op onze BBQ.
Alles wat je moet weten over de overgang
en de BBQ vind je terug op onze website.

9 SEPTEMBER: WIE IS WIE?
Een hoop nieuwe gezichten bij de
jonggidsen. Wie zijn ze? En wie is
de nieuwe leiding? Tijd om elkaar
te leren kennen vandaag! Afspraak
om 14u aan ons lokaal. Om 16u30
is de activiteit gedaan.

16 SEPTEMBER: KERMIS
Het is weer kermis in Beerse, dus tijd voor
een groots kermisspel! Kom allemaal
verkleed als echte Marina om 14u naar ons
lokaal! De activiteit duurt tot 16u30.

23 SEPTEMBER: GEEN ACTIVITEIT
De leiding is op leidingsweekend om een onvergetelijk scoutsjaar
in elkaar te steken. Dus vandaag is het helaas geen activiteit 

30 SEPTEMBER: KLEIPUTTEN
Tijd om ons nog eens goed vuil te maken in de
kleiputten! We vertrekken om 14u aan ons lokaal met
de fiets. Vergeet zeker geen reservekledij en een
handdoek mee te nemen, en doe zeker stevige
schoenen aan (geen regenlaarzen). Om 17u zijn we
zeker terug!

XOXO Jullie nieuwe leiding

1 &2 september: overgang
1 september:
We gaan jammer genoeg afscheid moeten nemen van onze 3de
jaartjes, de 3de jaars gaan over naar de verkenners maar eerst
moeten ze nog zichzelf bewijzen, daarom worden jullie verwacht
om 19u30 aan het lokaal, jullie blijven hier slapen dus vergeet je
slaapgerief niet. Zaterdag zullen jullie helpen met klussen en
opstellen. In de namiddag zullen we samen naar de overgansplek
gaan.

2 september:
De rest van jullie mag om kwart voor 13u komen. Om 13u00 vertrekken
we massaal naar de overgangsplaats waar iedereen die overgaat zijn
opdracht moet doen en de rest van de jullie een leuk spel kan spelen in
het bos. Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor de bbq 's
avonds of spring even binnen. Jullie kunnen dan een beetje rondlopen
op onze kermis en naar de leidingvoorstelling kijken.

9 september: kennismaking
De klassieke kennismakingsvergadering, gewoon om 14 uur aan
het lokaal zodat jullie de leiding kunnen leren kennen en de
leiding kan zien hoe braaf jullie zijn ☻

16 september: Kermisspel
Het is weer kermis in Beerse en natuurlijk kunnen we niet
anders dan de eeuwenoude traditie volgen en een graaf
kermisspel in elkaar knotsen. Zoals gewoonlijk vertrekken we
gewoon aan het lokaal.

23 september: leidingsweekend
Sorry maatjes maar dit weekend gaat de leiding samen op
weekend om van alles en nog wat te bespreken dus geen
vergadering deze week maar bereid je daarom maar extra hard
voor op volgende week (jullie zullen het nodig hebben ☻).

30 september: kleiputtentocht
Nadat jullie vorige week goed hebben kunnen uitrusten zullen
we er nog maar eens terug invliegen met een sterke
kleiputtentocht. Om 14 uur spreken we af aan het lokaal EN
VERGEET ZEKER NIET JULLIE FIETSEN EN EEN EXTRA PAAR DROGE
KLEREN. Hou zeker het takhoekje in de gaten moest er iets veranderen!
Een stevige linker van jullie Leiding

Zaterdag 2 September
Vandaag ist overgang en dieje nest maakt da ge daar bent info zie brief

Zaterdag 9 September
Wie zijde gullie, wie zijn wij, da weten we eigenlijk nog nie te goei he pakt da
we da ff allemaal gaan uitklaren.
Hoe laat aant lokaal ja 14u duhhh!! Iedereen komen dus!!!!!!

Zaterdag 16 September
Dus wa staat er vandaag allemaal te gebeuren? Heel even marginaal doen? of
zijn we altijd wel een beetje marginaal en laten we het niet altijd zien?? Vandaag
kan het allemaal!!! Kermisvergadering = Marginaal to the MAX
14u aant lokaal be there or be nen onozeleir!!

Zaterdag 23 Seprember
Extra weekendje om dieje klei vanachter ullie oren te kuisen, want de leiding is
op planningsweekend. Vandaag dus GEEN vergadering

Zaterdag 30 September
Dieje mezzanine en da lokaal kan da nie wa pimping gebruiken??? Het enige
antwoord op die vraag is JAAAAAAA. Breng allemaal leuke dingen mee om
jullie lokaal wat te personaliseren. Hoe laat moete er zijn 14u moest ge het nu
nog nie weten!! Tot dan

Ne stevige linker jullie allerliefste leiding

Verkenners September
2 september: Vandaag is iedereen welkom om x uur aan het lokaal. Daarna gaan we met zijn allen naar de overganplaats.
De derde jaars moeten op 31 augustus om19:30 uur aan het lokaal zijn voor hun overgangspel.
9 september: Kennismakingsvergadering! Naar jaarlijkse gewoontes gaan we elkaar een beetje beter leren kennen. 14 uur
lokaal.
16 september: Het grote foor spel, kom met uw marginaalste kledij om 14 uur naar het lokaal.
23 september: Aj aj de leiding is er vandaag niet. Geen vergadering, nu heb je eindelijk tijd voor de boeken in te kaften!
30 september: Bosspel, de leiding heeft een ultra graaf bosspel in petto! 14 uur lokaal met fiets!
Stevige linker de nieuwe verkennerleiding

#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
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