Kapoenen
Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 19 oktober

Spijtig genoeg is het vandaag geen
vergadering.
De leiding is dan namelijk op
leidingsweekend om
een superleuk scoutsjaar voor te
bereiden.
Volgende week zijn we weer van de
partij.

Trek jullie griezeligste outfit maar
aan, want we spelen vandaag het grote
Halloweenspel.
We verwachten jullie om 14:00 aan het lokaal
en om 16:30 is
het spijtig genoeg gedaan.

Zaterdag 12 oktober

Zaterdag 26 oktober

Vandaag is het ZOOM. We
gaan spelletjes spelen met andere kapoenen.
We komen om 13:30
samen aan de voorkant van het Sint-jozef
college in Turnhout. Om 16:45
kunnen de kapoenen hier weer opgehaald
worden.

Vandaag is het de jaarlijkse
aftrap van
de super leuke jeugdweek.
Meer
info volgt nog via het takhoekje!!!

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

Kabouters
5 oktober: Geen vergadering
Aangezien de leiding op weekend is om het jaar te
bespreken is het vandaag jammer genoeg geen
vergadering ☹. Volgende week zijn we weer
terug!
12 oktober: ZOOM
Vandaag nemen we het op tegen
andere Scouts & Gidsen in de buurt in
allerlei leuke opdrachten! Help jij
Scouts Beerse mee naar de
overwinning? Om 14u mag je naar het
Sint-Jozef College in turnhout komen,
om 16u30 mag je weer naar huis.
19 oktober: Gezelschapspelletjes
Aangezien we met dit koude weer graag eens
binnen zitten, gaan we gezelschapspelletjes
spelen! Om 14u mag je naar het lokaal komen
en om 16u30 mag je weer naar huis. Neem
gerust zelf een spelletje mee!

26 oktober: AFTRAP jeugdweek
Herfstvakantie, JOEPIE! Dat betekent
dus een week vol leuke activiteiten.
Vandaag spelen we een spel om deze
toffe week van start te laten gaan.
Alle informatie volgt nog op het
takhoekje!

TIP: vrijdag 18 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Je mag vandaag je scoutsuniform
aan doen naar school en tonen dat je een trotse Scout bent!

Veel knuffels van jullie liefste leiding
Gigi – Ikki – Marala – Hathi – Rikki-tikki-tavi – Kowi – Rhino – Ko – Jacala - Rama

WELPEN
Oktober

5/10

Leidingsweekend
De leiding is er vandaag niet dus
geen scouts vandaag

12/10

ZOOM
Meer info volgt nog op het
takhoekje

19/10

Avond koken
Om 17u aan het lokaal met al je
kookgerief. Einde om 20u

kookgerief: gamel, bestek, handdoek, eten om klaar
te maken

26/10

Den Aftrap
14u tot 16:30
aan de school de Singel
Mang-Baloe-Jacala-Shere Khan
Kaa-Chill-King louis-Mogli-Akela
Tabaqui-Hathi-Bagheera
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LEIDINGSWEEKEND
SORRY! DE LEIDING IS OP
WEEKEND, DUS GEEN
SCOUTS VANDAAG! :(

12/10
ZOOM

VANDAAG FIETSEN WE
NAAR TURNHOUT! DE
JUISTE UREN KOMEN NOG
OP HET TAKHOEKJE

26/10
DEN AFTRAP
VANDAAG START DE
JEUGDWEEK!!
WE ZIEN JULLIE VAN
14 - 16.30 UUR AAN DE
SCHOOL DE SINGEL

19/10
KOKEN!

VANDAAG BRENG JE
IETS MEE OM KLAAR TE
MAKEN, 2 GAMELLEN,
HANDDOEK, BESTEK,
...
WE SPREKEN VAN 12
UUR TOT 16.30 UUR AF
AAN HET LOKAAL

Jongverkenners!

19 Oktober
We gaan het dag van de
jeugdbeweging spel spelen!
Allen om 14:00 aan het lokaal!

Een jongverkenner is altijd in
uniform en met de fiets!

WOUT
LORENZ
STEIJE
MATTIAS

ROBIN

GIDSEN

Een gids komt ALTIJD:

(Babette op
leidingsweekend)

- In uniform
- Op tijd
- Met de fiets
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