Inschrijvingen 2018-2019
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 28 september 2018 op het rekeningnummer BE76 9799 9376 4395. Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 44 per kind. Hiervan gaat € 33 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 –
emailadres
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 – bartsmits@hotmail.com
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 & Gidsen Beerse (St. Rita & André de
Thaye)
Schoolstraat 59
2340 Beerse

Activiteiten
Elke zaterdag van 14u tot 16u30
Givers en jin: van 14u tot 17u
Tenzij anders vermeld in de scougi!

groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be

www.scoutsengidsenbeerse.be

Geboortejaren
Kapoenen (♀ en ♂)
Kabouters (♀) & Welpen (♂)
Jonggidsen (♀) & Jongverkenners (♂)
Gidsen (♀) & Verkenners (♂)
Jin (♀ en ♂)
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Hallo kapoenen en ouders! Hieronder zien jullie de eerste scougi van dit jaar. We vermelden hier maandelijks de planning van onze activiteiten. Wanneer
er nog iets zou veranderen wordt dit op het takhoekje geplaatst, het is dus aan te raden dit voor elke vergadering even te bekijken!

1 september: Onze jaarlijkse overgang vindt vandaag plaats! Alle tweedejaars kapoenen
van vorig jaar gaan over naar de welpen of de kabouters. De rest is ook welkom, voor hen
zal er een spel voorzien zijn! Alle kapoenen worden om 13:00 verwacht aan ons lokaal
met de fiets. Zo kunnen we samen naar de overgangsplaats fietsen. Meer informatie over
de overgang en de BBQ is te vinden op de overgangsbrief of op de website.
15 september: Het jaar is goed
ingezet en we kennen elkaar al wat
beter. We verwachten jullie om
14:00 aan het lokaal voor de
prinsen en prinsessen vergadering!
Om 16:30 is de vergadering weer
afgelopen.

22 september: Dit weekend is het kermis in
Beerse en daarom spelen we het kermisspel!
We verwachten jullie om 14:00 aan het lokaal
om er een geweldige namiddag van te maken.
Om 16:30 zit het er weer op en mogen de
mama’s en papa’s jullie komen halen.

Veel liefs, Kobi, Kapi, Kerri, Toto, Pablo, Bero, Pico, Yobo

8 september: We verwelkomen veel nieuwe gezichtjes bij
de kapoenen, daarom is het vandaag
kennismakingsvergadering! Dit jaar is er ook weer
nieuwe leiding bijgekomen die voorgesteld moet worden.
We verwachten jullie om 14:00 op het scoutsplein. Om
16:30 is het jammer genoeg weer tijd om naar huis te
gaan.
29 September: Jammer genoeg is het vandaag geen
vergadering. De leiding gaat op leidingsweekend om een
superleuk jaar voor te bereiden! Volgende week zijn we
weer van de partij 

Jonggidsen

September
1 sept. DE OVERGANG
Zoals jullie weten, starten we elk jaar met onze overgang.
We vertrekken om 13u met de fiets aan ons lokaal. Alle info
over de overgang kunnen jullie nog eens nalezen in de brief
op de site. Wij hopen jullie ook te zien op de barbecue die
avond, hiervoor kunnen jullie nog altijd inschrijven!

8 sept. Kennismaking
Vandaag leren we elkaar wat beter kennen. Wie zijn jullie?
Waar komen jullie vandaan? Ananas op een pizza, kan dat?
We verwachten jullie om 14u aan ons lokaal. Om 16u30 is
het jammer genoeg alweer afgelopen.

15 sept. De Vuile Vergadering
We verwachten jullie vandaag om 14u aan het lokaal voor
onze Vuile Vergadering! Doe je slechtste kleren aan en laat
al je netheid thuis want vandaag gaan we helemaal uit de
bol! Om 16u30 mogen jullie naar huis.

22 sept. Kermis!
Het is weer zover! De Kermis is in Beerse! Wij verwachten
jullie om 14u aan het lokaal in jullie beste Jonny of Marina
– outfit! Om 16u30 zit de vergadering erop.

29 sept. Geen vergadering
Vandaag jammer genoeg geen vergadering aangezien de
leiding op leiding weekend is. We zien jullie terug in
oktober!

Kusjes van je nieuwe leiding !

JONG VERKENNERS

Takhoekje Jongverkenners is te
vinden op onze site
8 september
Wie o wie worden mijn nieuwe
vrienden en leiding? Kom dus
allemaal naar het lokaal om leuk
kennis te maken met elkaar!

29 September
Helaas de leiding is op leidingsweekend het is dus geen
vergadering.

Bernd

Mattias

Dieter

Wout

Steije

Scougi Gidsen
1 september: overgang
Kom om 13:00u met de fiets naar het lokaal. Zo kunnen we
met z’n allen naar de overgangsplaats fietsen. Om 16:30u
keren we weer terug richting Beerse.
P.S. voor alle info: zie overgangsbrief

????????

8 september: kennismaking
Nieuw scoutsjaar, nieuwe leden en nieuwe
leiding. Dat vraagt om een kennismaking!
Om 14:00u aan het lokaal.

15 september: Het lokaal pimpen
Vandaag gaan we het lokaal helemaal
personaliseren! Haal de creatieve ziel in u
naar boven want we gaan het lokaal
PIMPEN!!! Heb je thuis nog iets leuk liggen
wat perfect in ons lokaal zou passen?
PAK MEE, PAK MEE.

???????????????
22 september: FOOR!
It’s that time of the year again! De
foor is in town! Jullie weten allemaal
wat dat wil zeggen. Haal die
marginale kleren maar uit de kast en
kom om 14:00u naar het lokaal.

????????????

29 september: leidingsweekend
Helaas pindakaas! Geen vergadering
vandaag…

Dikke kussen
Jullie nieuwe en super toffe
gidsenleiding! X

1 september: overgang
Vandaag is iedereen welkom om
13 uur aan het lokaal MET DE
FIETS. Daarna gaan we met zijn
allen naar de overgangsplaats.
De derdejaars (van vorig jaar)
moeten op 31 augustus
om19:30 uur
aan het lokaal zijn voor hun
overgangsspel.
Meer info op de overgangsbrief!

Wouter

Hannes

Berre

Kobe

Fredje

SCOUGI SEPTEMBER JIN

31 augustus Er is geen internetverbinding beschikbaar
Probeer het volgende:
-

19u30 @ lokaal
slaapzak, matje, drinken, lunchpakket voor ‘s nachts, fiets en wandelschoenen
niet naar huis volgende dag, ontbijt en middageten op de scouts
meer info volgt later
overgang

DNS_PROB_OVERGANG
8 september Er is geen internetverbinding beschikbaar
Probeer het volgende:
-

14u @ lokaal
nieuwe vriendjes maken
kennismakingsvergadering

DNS_PROB_VRIENDJES_LEUKLEUK
15 september Er is geen internetverbinding beschikbaar
Probeer het volgende:
-

13u @ lokaal
zwemkledij, handdoek, reservekleren, fiets
vlottentocht

DNS_PROB_VLOTTEN_NAT
22 september Er is geen internetverbinding beschikbaar
Probeer het volgende:
-

14u @ lokaal
Johny’s en marina’s
foren
kermisvergadering

DNS_PROB_ FOREN_MARGINAAL
28 september Er is geen internetverbinding beschikbaar
Probeer het volgende:
-

niet @ lokaal
leidingsweekend
geen vergadering

DNS_PROB_GEEN_SCOUTS_W ENEN

DIKKE_KUSSEN_VAN_JULLIE_AWESOME_NIEUWE_LEIDING
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