3 november: Vandaag is het
jeugdweek. We spelen een mega cool
spel om de robots te helpen in de
toekomst. Jullie worden verwacht om
14 u aan het Park de Singel om 16u30
kunnen jullie terug naar huis.
10 november: Haal je zwemkleren maar boven en
pak zeker een handdoek mee, want vandaag gaan
we zwemmen. We verwachten jullie om 13u45
aan het zwembad 't Beerke in Beerse, om 16u15
kunnen jullie terug naar
huis.
17 november: Vandaag is
onze jaarlijkse wc-papier
verkoop, maar de kapoenen
hebben een super leuk
bosspel. We verwachten
jullie om 13u45u aan de
parking van de camping van
de lilse bergen , Om 16u15
kunnen jullie terug naar
huis.

Kapoenen

24 november: Zoals jullie
allemaal al weten is het
binnenkort Sinterklaas, daarom
gaan we alvast een paar
prachtige tekeningen knutselen
voor onze lieve Sint. We
verwachten jullie om 14u aan
het lokaal, om 16u30 kunnen
jullie terug naar huis.

Dikke knuffels
Pablo, Jobo, Kapi,
Kobi, Toto, Kerri,
Pico en Bero

KABOUTERS NOVEMBER
3 november: JEUGDWEEK
Vandaag gaan we een spel spelen met alle
jeugdbewegingen van Beerse. Jullie worden
om 14 uur verwacht op de speelplaats van
de Singel. Zoals iedere week mogen de
mamas en papas jullie om 16:30 hier terug
komen ophalen.

Van 9 tot 11 november zijn we op WEEKEND!
Ja heel zeker, het sprookjesweekend. ☺
Meer info: brief op het takhoekje.
17 november: WC-papierverkoop
Het is weer zover, we gaan onze beste
verkooptechnieken bovenhalen. Kleed je
warm aan en dan zien we je om 9:30 uur aan
het lokaal. Vergeet jouw lunchpakket niet.
Om 13 uur zit het er weer op!

24 november: bosspel
Jawel, je leest het goed. We gaan nog eens
een bosspel spelen, jippie!! We spreken om
14:15 uur af aan het wc-huisje (plannetje
verschijnt op takhoekje). Om 16:45 uur
mogen jullie mama en papa je hier terug
komen ophalen.
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JONG-GIDSEN
3 november

9-11 november

Haal allemaal jullie schattigste
gezichtje boven want vandaag
gaan we WC-papier verkopen!
We spreken af om 9.30 uur met
de fiets aan het lokaal. Om 17 uur
mogen jullie weer naar huis.
WEEKEND!! We verwachten jullie
vrijdag om 21 uur aan Chiro Vonk in
Turnhout. Zondag mogen jullie ouders jullie
hier weer om 10 uur komen ophalen. Meer
info vind je op het takhoekje.

XOXO JUSTINE, LAURA, SIEN & JITSKE

17 november

24 november

Einde van de jeugdweek: vandaag
spelen we STERRENOORLOG. Wij
verwachten jullie om 14 uur aan
het bos van de Lilse Bergen, om
16.30 uur mogen jullie naar huis.
Vandaag is het dag van de natuur dus we
gaan houthakken! Er is geen betere
manier om ons steentje bij te dragen aan
de natuur. We spreken af om 9.30 uur aan
het lokaal met de fiets, om 14 uur mogen
jullie naar huis.

Jeugdweek: sterrenoorlog
Vandaag heeft de scouts een
mega tof spel in elkaar gestoken
voor de jeugdweek. Als jullie
met de leiding mee willen fietsen, moeten jullie om 13h30
aan het lokaal staan, anders
worden jullie om 14h verwacht
aan het bos bij de Lilse Bergen.

Leefweek
Jippie jippie yeay! De langverwachte leefweek! Alle info hierover
kunnen jullie terugvinden in de
brief op het takhoekje, Facebook
en per mail.
Vergeet jullie zeker niet in te
schrijven!

Zaterdag 3 november

WC-papierverkoop
Vandaag is de dag waarop
iedereen zijn beste verkooppraatjes mag bovenhalen. Jullie
worden om 09h30 aan het
lokaal verwacht met de fiets,
een lunchpakket en jullie
mooiste lach. Om 17h is het
gedaan en mogen jullie naar
huis.

Zaterdag 17 november
Dikke smakkers van jullie leiding xxx

Houthakken
Vandaag zullen we onze groene
vingers eens bovenhalen. Naar
jaarlijkse gewoonte gaan we met de
dag van de natuur de heide opknappen. Jullie worden om 09h30 aan
het lokaal verwacht met de fiets en
om 16h30 mogen jullie terug naar
huis. Vergeet geen werkhandschoenen, een lunchpakket en drinken.

27 OKTOBER 2017 seg jinners, tis vakantie maar
ook jeugdweek. Goesting om mee te gaan? Het is
aftrap vandaag. We spreken af om 14u af aan de
Singel. Meer info post de leiding soon op
facebook!!

Ja, kei goed idee!! Wij komen af, maar komen
jullie dan ook 3 NOVEMBER naar de
jeugdweek. Het is in de Lilse Bergen te doen.
Meer info volgt snel op facebook. Door de
week is er ook van alles te doen, gaan we
anders allemaal samen?

9-11 NOVEMBER hey vrienden,
tschijnt dat de leiding eindelijk een
weekendlocatie heeft gevonden.
Meer info volgt via smoelenboek.
Wij kijken er alvast kei hard naar uit!

17 NOVEMBER nice nice, vandaag gaan
we eindelijk weer wc-papier verkopen!!
Om 9u30 moeten we aan het lokaal
staan met fiets en lunchpakket. Om 17u
mogen we hopelijk met veel geld terug
naar huis!

24 NOVEMBER seg wij missen Astrid eigenlijk wel een
beetje… Gaan we anders vandaag houthakken met die
hare papa? Kom om 9u30 met fiets en lunchpakket naar
het lokaal om samen aan Natuurbeheer te doen en er op
de Dag van de Natuur een kei toffe dag van te maken!! Er
is ook soep en chocomelk voorzien, jammie!!

HELE VELE DIKKE KUSSEN VAN JULLIE LEIDING
WIJ ZIEN JULLIE GRAAG <3 <3 <3 <3
INE – LORENZ – LENNERT -ASTRID
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