Corona
MAATREGELS VERLENGD
TOT 18 MEI
Dit wil zeggen dat onze jeugdwerking
voorlopig nog stil blijft liggen.
Over de jeugdkampen zouden we tegen eind
mei een duidelijk antwoord moeten krijgen.
We blijven hopen dat we deze zomer op kamp
kunnen gaan, zowel in het binnen- als in het
buitenland.
Volg dus zeker de maatregelen van de
regering, en duim met ons mee!
Hou de site en de takhoekjes zeker in de gaten,
want onze leiding doet hun best om af en toe
de leden te amuseren met leuke opdrachten.
Stevige linker
De leiding van Scouts & Gidsen Beerse
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kapoenen
2 mei:
omdat de vorige avondwandeling niet kon doorgaan gaan we het deze
keer nog leuker maken. we verwachten jullie om 18:30 aan het lokaal en
om 21:00 moeten jullie spijtig genoeg al weer naar huis.
23 mei:
Vandaag gaan we onszelf eens goed amuseren
en ons vuil maken. Jullie worden om 14:00 aan
het lokaal verwacht om 16:30 is het jammer
genoeg al weer gedaan.

16 mei:
Vandaag gaan we eens samen
een super leuk bosspel spelen.
Jullie worden om 13:45 op de
parking van de lilse bergen
verwacht. Om 16:15 is het
jammer genoeg al weer
gedaan.

8 Mei:
Het mega super leuke kamp komt steeds
dichterbij daarom gaan we nog eens slapen
30mei:
aan het lokaal. Jullie zijn welkom op vrijdag om
19 uur 's avonds. na het ontbijt om 10 uur 's Laten we hopen dat het zonnetje vandaag
gaat schijnen want we gaan
ochtends is het jammer genoeg al weer
waterspelletjes spelen. Jullie worden
gedaan.
verwacht om 14:00 aan het lokaal. Om
zeker niet te vergeten: veldbed, slaapzak,
16:30 is het jammer genoeg al weer
pyjama, kussen, knuffel, tandenborstel,
gedaan.
proper ondergoed,..........

ps: hou het takhoekje en de mail goed in de
gaten voor verder informatie over het kamp
en de coronamaatregelen.
groetjes van jullie favoriete leiding:
Toto, Bero, Kapi, Pico, Shanti, Pablo, Kobi, Zazoe, Kerri, Rikki en Jobo

SCOUGI MEI
WE

MISSEN

JULLIE

Rhino, Kowi, Ikki, Marala, Jacala, Rikki-tikki-tavi, Gigi, Ko, Rama, Hathi

2 MEI

Disctrictweekend
Gecanceld
kijk website
voor
vergadering

9 MEI

VUILE
VERGADERING

Zijn jullie klaar jullie
nog eens goed vuil
te maken?
Kom dan om 14u
naar het lokaal met
kleren die vuil
mogen worden. Om
16u30 is het weer
gedaan.

16 MEI

WATER ESTAFETTE
Met al die warme
dagen mogen we
zeker niet
vergeten onszelf
te verfrissen. Daar
zullen wij wel voor
zorgen. Kom om
14u naar het
lokaal met kleren
die nat mogen
worden. Om
16u30 mogen jullie
lekker verfrist
weer naar huis.

23 MEI
DROPPING

Haal jullie stapschoenen
maar boven, we gaan op pad.
Kom om 14u perfect in
uniform naar het lokaal. Om
16u30 zullen we weer terug
zijn.

30 MEI

KARAOKE-AVOND
Warm jullie stemmen maar
alvast op want we gaan er
stevig tegen aan. Kom om 19u
naar het lokaal in uniform. Om
21u is het weer tijd om naar
huis te gaan.

KIJK OP DE
WEBSITE OF DE
VERGADERING
DOORGAAT
EN BLIJF
GEZOND

JONGGIDSEN

Scouts in
corona-tijd
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Jammer genoeg zijn er geen
activiteiten tot

3 mei.

Voor de weken nadien
nog afwachten.
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Hou zeker het takhoekje of onze
Whatsappgroep in de gaten!
ZIT JE DAAR NOG NIET IN? STUUR ONS DAN EEN
MAILTJE/SMS MET JE GSM-NUMMER.

Stay Safe!

Jongverkenners
Helaas geen vergaderingen
zolang de maatregels
strekken, kijk wel elke
zaterdag op het takhoekje
en de Discord voor onze
online vergaderingen

Discord: https://discord.gg/y76Fg5m

Gidsen

In deze tijden is het nog steeds
onzeker wanneer we terug
naar de scouts mogen.
Hou dus zeker onze Whatsapp
groep in de gaten voor leuke
online spelletjes!
Zodra we terug naar de scouts
mogen, volgt er een nieuwe scougi
met leuke activiteiten!
Blijf veilig, zorg goed voor elkaar en
maak er het beste van! We zien jullie
snel. Groetjes jullie leiding xxx

Verkenners
Helaas door de coronamaatregelen geen scouts. Hou zeker het takhoekje in de gaten voor het geval
dat we deze maand de activiteiten mogen hervatten.
Groetjes
De leiding
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