App Scouts & Gidsen Beerse
Met de app van Scouts & Gidsen Beerse ontvang je meldingen wanneer de scougi online komt en
wanneer er nieuwe berichten op het takhoekje worden geplaatst. Raadpleeg ook snel de
contactgegevens van de leiding.

Downloaden
Je kan de app downloaden via de Google Play Store
en via de Apple App Store voor je smartphone of
tablet.

Registreren
Om de app te gebruiken heb je een account van
onze website nodig.
Klik op ‘Maak een nieuw account aan’.
Je wordt doorgestuurd naar onze website, volg de
stappen om je te registreren.
Keer daarna terug naar de app en log in met je
emailadres en wachtwoord.

App
Op de startpagina zie je altijd de algemene berichten
van de groepsleiding.
Raadpleeg via het menu de scougi;
Alle takhoekjes waar alle belangrijke berichten van
de tak opkomen. Je krijgt hier ook een notificatie
van op je toestel (super handig!);
En de contactgegevens van de leiding.

Hulp nodig?
Problemen met het inloggen of registeren?
Nog fouten ontdekt in de app?
Alle vragen mogen gesteld worden via
app@scoutsengidsenbeerse.be
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6 oktober: Haal je
wandelschoenen maar
boven. Vandaag gaan we op
‘suiker en zout’-tocht. We
verwachten jullie om 14u
aan het lokaal. Om 16u30
kunnen jullie terug naar
huis.

13 oktober: Vandaag is
het Zoom. We gaan spelletjes
spelen met andere kapoenen.
We komen om 13u30 samen aan
de voorkant van het Sint-Jozef
college in Turnhout. Om 16u45
kunnen jullie daar terug
opgehaald worden.

27 oktober: Dit
weekend start de
jeugdweek. Meer info
volgt nog via het
takhoekje.

20 oktober: Om al eens te
oefenen voor het kamp, gaan we
vandaag een keertje blijven slapen in
het lokaal. Jullie worden verwacht om
19u. Zondag om 10u na het ontbijt
mogen jullie terug naar huis. Vergeet
zeker geen veldbed, slaapzak,
kussen, pyjama, knuffel,
tandenborstel, proper
ondergoed…

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

6 oktober: We gaan Koken!! Van
14:00 tot 17:00 aan het lokaal.
Neem je eigen ingrediëntjes en
gammel mee zodat je iets lekkers
kan koken op ons kampvuur.

19 oktober: Dag van de
jeugdbeweging!!! Allemaal in
scoutsuniform naar school! ☺

13 oktober: ZOOM! We spreken af
aan het Sint Jozef college Turnhout.
Verdere informatie komt nog → zie
takhoekje.

Kabouters
20 oktober: vandaag spelen we
het grote Halloween spel. Kom
van 14:00 tot 17:00 verkleed in
je engste Halloween kostuum.

Dikke kussen,
Jullie
allerliefste
leiding:
Akela, Chill,
Hathi, Rama,
Ikki, Shanti,
Marala, Nala
PS: De
weekendbrief
komt ook op
het
takhoekje!

27 oktober: Jeugdweek!
Heel de week worden er
leuke activiteiten voorzien.
Kom zeker eens een kijkje
nemen. Verdere info komt
nog op het takhoekje.

WELPEN- OKTOBER
6 Oktober

13 Oktober

Vandaag gaan we eens lekker
koken mijn gedacht! Kom van
10u tot 14u en breng je eigen
kookgrief(gamellen en bestek)
en ingrediënten mee.

Ik zeg altijd: 13 Oktober is het de
jaarlijkse ZOOM. Kom dus allen zodat
we dit jaar weer winnen. Meer info
volgt nog op het takhoekje.

20 Oktober
Vandaag gaan we het dorp nog eens
onveilig maken met een superleuk
dorpsspel. Allen om 14u aan mijn
inffrastructuur(Lokaal). Om 16u30
mogen jullie weer naar huis.

27 Oktober
Mannekes vandaag gaan we
bewegen, bewegen, bewegen want
het is de jaarlijkse aftrap van de
jeugdweek. Meer info volgt nog op
het takhoekje.

19 Oktober
Man man man, vandaag is
het dag van de
jeugdbeweging doe dus
zeker je scoutsuniform aan
op school.

XXX DE LEIDING
Mowgli- Kaa – Bagheera – Ikki - Shere Khan – Jacala – Mang – Baloe - King Louie

JONG-GIDSEN
6 oktober: Als echte scoutsgirls
voelen we ons helemaal thuis in het
bos. Om 13u30 spreken we
allemaal af aan het lokaal mét onze
fiets! De activiteit is om 16u30 weer
gedaan.

VRIJDAG 19 oktober: Dag van de
Jeugdbeweging! Doe zeker jullie
uniform aan naar school.

27 oktober: Naar jaarlijkse
gewoonte begint de herfstvakantie
met Den Aftrap van de Jeugdweek.
Verdere informatie volgt nog op
het takhoekje! Gedurende de hele
vakantie staan er toffe activiteiten
op de planning. Check zeker de
folder hier eens voor.

13 oktober: ZOOM. We verplaatsen
ons vandaag naar Turnhout om
samen met verschillende andere
scoutsgroepen uit de omgeving een
super tof spel te spelen!
De juiste uren volgen nog.
Vergeet jullie fiets niet!

20 oktober: Na een eerste
kennismaking, bleken jullie
allemaal zotte talenten te hebben.
Deze zaterdag organiseren we dan
ook De Grote Jong-Gidsen
Talentenshow, waar jullie die
kunnen tonen!
Jullie krijgen nog een beetje tijd
om alles voor te bereiden, maar
denk er doorheen de week al eens
over na.

Kusjes en Knuffels
Jitske – Sien – Justine – Laura

PS: Onze scouts heeft haar eigen app! Hierdoor mis je nooit nog iets over de Jong-Gidsen,
download ze snel in de Apple Store of Play Store
PS: Van 9 tot 11 november trekken we met de Jong-Gidsen op weekend naar de lokalen van Chiro
Vonk in Turnhout. De weekendbrief met verdere informatie verschijnt binnenkort op het
takhoekje!

Scougi Gidsen oktober
6 oktober: kleiputten
Zorg ervoor dat je slechte kleren aanhebt en kom om 13u30 naar het lokaal met je fiets. Neem zeker
ook reservekleren mee.
13 oktober: ZOOOM
Om 13u aan het lokaal met de fiets, waarna we samen naar Turnhout trekken. Hier gaan we de strijd aan
om de tofste-zotste-leukste jeugdbeweging te worden van Turnhout en omstreken. We vertrekken hier
gezamenlijk terug om 16u30, zodat we om 17u terug aan het lokaal zijn.
19 oktober: dag van de jeugdbeweging
Leukste dag van het jaar! Allemaal in uniform naar school.
20 oktober: avondbosspel
Jullie worden aan het lokaal verwacht om 19u met de fiets, we zijn terug om 22u.
27 oktober: jeugdweek
Meer info volgt.

XOXO Winde, Cato en Gitte

6 okt koken op verplaatsing: Kom met de fiets naar het lokaal om 10 uur en tegen 15 uur zullen jullie
terug zijn.
13 okt zoom: kom tegen 13u met je fiets naar het lokaal en dan fietsen we samen richting Turnhout.
Rond 17u zullen jullie thuis zijn.
19 okt dag van de jeugdbeweging: Wees trots dat je een scouts bent en ga met je uniform naar
school. De leiding valt ook terug te vinden ‘s morgens op de grote markt in Turnhout en ’s avonds op
de nacht van de jeugdbeweging
20 okt bosspel: kom tegen 14u naar het lokaal met jullie stalen ros en tegen 17u zijn jullie terug
thuis.
27 okt jeugdweek: Wij weten hier zelf ook nog niks van dus hou facebook in de gaten.

Groetjes van jullie (toffe) leiding

Hannes

Kobe

Wouter

Fredje

Berre

Jin oktober
6/10: Saaie feesten ex, Jinfeesten in!
Vandaag gaan wij ons eerste jinfeest
regelen hierbij hoort een beetje
voorbereiding! 14 uur lokaal met
een beetje inspiratie! Okterberfest is
het thema.

13/10: Zot weekend!
Jeeeeew, dees weekend gaan we
een weekendje organiseren. Info zal
nog volgen via smoelboek! Check et
ut!

20/10: Katerfestijn!
AMAI, zwaar nachtje, beste
oplossing? Goei stevig brunchke met
de makkers van de scouts! 12 uur
Aan het lokaal

27/10: Aftrap!
Hopla jeugdweek begonnen, wees
bij de pinken van alle activiteiten en
spreek af met elkaar wanneer je kan
komen! Info volgt nog via smoelboek
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