23 november:We gaan al een keertje
oefenen voor ons kei leuk kamp dus
we gaan slapen in het lokaal!!jullie
worden verwacht om 19 uur
‘s avonds en om 10 uur ‘s ochtends
na het ontbijt mogen jullie weer naar
huis. Vergeet zeker geen veldbed,
slaapzak, kussen, knuffel, pyjama,
tandenborstel, proper ondergoed,…

Kapoenen

30 november: Omdat alle
kapoenen zo braaf zijn
komt de sint op bezoek
naar de scouts. Kom om
13:45 naar Don Bosco met
een tekening voor de sint
en piet. Jullie mogen weer
naar huis om 16:15.

2 november: Haal jullie
zwemkleren en handdoek al
maar boven! Om 13:45 zien
wij jullie aan het zwembad ‘t
Beerke in Beerse en neem
ook 2,5€. Om 16:15 is het
jammer genoeg gedaan.

Groetjes van Jullie favoriete
leiding: Pablo, Pico, Bero, Toto,
Zazoe, Rikki, Jobo, Kapi, Shanti,
Kerri en Kobi

15 november: het is weer
tijd voor ons jaarlijks wcpapierverkoop. De
kapoenen hebben dan een
super leuk bosspel. Om
13:45 verzamelen wij aan
de parking van de camping
van lilse bergen. Om 16:15
mogen jullie mama en papa
je komen halen.
9 november: Vandaag is het
piratenspel dus kom allemaal
maar verkleed als piraat. Wij
zien jullie graag om 13:45 aan
Don Bosco en om 16:15 is het
jammer genoeg gedaan.
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Wij verwachten jullie om
13u45 op locatie X. Wordt
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nog bekend gemaakt op

scouts uniform

takhoekje.Het is weer
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gedaan om 16u15.
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26/10 - 2/11

WC - papier
verkoop

Om 9u30 aan het lokaal om

Tijdens deze periode

samen te gaan verkopen.Om

zijn er allerlei leuke

13u is het alweer gedaan.

activiteiten gepland.
Neem zeker eens een
kijkje in het boekje en

22 - 24

hopelijk tot snel.

Weekend!

Alle info is te vinden in de
brief op het takhoekje! Tot
dan! Inschrijven kan tot 12
november.

Groentjes
Hathi, Rama, Jacala, Gigi, Marala
Rikki-Tikki-Tavi, Kowi, Rhino, Ikki
Ko

30

Sint!

We verzamelen allen om
14u00 aan het lokaal! Dan
gaan we samen op bezoek bij
DE SINT!! Einde: 16u30

November
Jong-gidsen
2/11 EINDE JEUGDWEEK: BOSSPEL (ZWARTE
MARKT). OM 14:00 AAN DE KRUISING VAN DEN
ABT EN REEËNSTRAAT.

8-9-10 OP WEEKEEEND!!! BRIEF
STAAT OP HET TAKHOEKJE.
16/11 WC PAPIERVERKOOP!
09:30 AAN HET LOKAAL, TOT
17:00.

23/11 DROPPING! 10:00 AAN HET LOKAAL.
MEENEMEN: DRINKEN, ETEN,
WANDELSCHOENEN, REGENJAS.
TOT 16:30.

30/11 DE SINT IS IN HET LAND!! OM 12:45
TOT 15:30 AAN DEN DON BOSCO. PS: NEEM
JE ALLERMOOISTE TEKENING MEE.

GROETJES VAN DE
JONGGIDSEN LEIDING

Vincent

Scougi November
Ik zeg altijd, op 2 november hebben de
jong-verkenners uit Beerse een
jeugdweekspel en moeten ze om 13u45
aan het lokaal zijn.
Robin

Bernd

9 november. Ah copains, vandaag gaan we
nog eens sjorren. We zullen nog eens laten
zien hoe goed wij dat kunnen. 10u aan het
lokaal, mijn gedacht!

16 november. Man, man, man. Vandaag
zitten we dik in de shit. We gaan namelijk
naar jaarlijkse gewoonte onze WCpapierverkoop houden. Om half 10 aan
het lokaal met je beste verkooptrucs.
P.S.: neem ook een lunchpakket mee

Mattias

23 november. Sergeant Waterslaeghers
meldt zich voor het bosspel van de jongverkenners. Allen om 14u aan het lokaal.
Wout

30 november. Jeuj, vandaag komt de Sint
met zijn pieten langs. Hopelijk heeft hij
wat lekkers bij, zoals chocomelk. 13u15
aan het lokaal

Steije

Lorenz

Een jong-verkenner komt altijd in volledig
uniform: hemd, das, bordeaux t-shirt en
kaki broek

Een jong-verkenner heeft altijd zijn fiets
mee.

GIDSEN
2/11
De jeugdweek sluiten
we af met een leuk
bosspel!
Kom om 14u naar het
bos aan de kruising
Den Abt – Reeënstraat.

16/11
Jaja vandaag is het weer zover tis
WC-papier verkoop, doe je warme
kleren aan en zet je wekker maar
want we willen jullie om 9u30 op de
scouts zien! Vergeet zeker geen
lunchpakket!

9/11
Mmm neem al je lekker eten maar mee want wij gaan
lekker koken!! Vergeet geen gamellen, bestek, handdoeken
en alles wat je nodig hebt om je overheerlijk sterrengerecht
te maken. Afspraak: 10u aan het lokaal.

22/11

30/11

JHIHOOEEOEOEOEO TIS
GIDSENWEEKEND!!
Lees allemaal nog maar
eens de brief door, daar
staat alle info op.
Vergeet zeker je goed
humeur niet ☺

Zie hier komt de
stoomboot uit Spanje
weer aan, hij brengt ons
Sint Nikolaas…..
We verwachten jullie
allemaal om 14:00 uur
aan het lokaal om de
Sint te ontmoeten.
Voor iedereen dat aan
het studeren is, maar
toch de Sint wilt zien:
Ten laatste om 15:20
uur aan het lokaal!

2/11
9/11

Zwarte markt
Kom tegen 13u30 naar het lokaal met
de fiets. Dan rijden we samen naar de
plaats van het spel van het laatste
weekend van de jeugdweek.

Koken en jinfeestje
10 tot 15u aan het lokaal, neem iets
lekker mee om klaar te maken. Daarna
zetten we nog snel het jinfeestje klaar!

16/11
WC-papierverkoop

22/11 – 24/11
Weekend
Meer info komt op het takhoekje

30/11
Sinterklaas en sjorren
Om 10u aan het lokaal en neem middageten,
en een mooie tekening voor de sint mee!!
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9u30 tot 17u aan het lokaal,
neem er lunchpakket mee. ’s
Middags wordt er soep voorzien

