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Groepsleidingwoordje
Beste ouders, leden en sympathisanten
De eerste maand scouts zit er weer op en we gaan november tegemoet.
Er staan een aantal belangrijke activiteiten op de planning. Naar jaarlijkse gewoonte
verkopen we terug stiften, chocolade, wenskaarten… en nog meer… allemaal in teken
van het goede doel, de 11-11-11 actie. Daarnaast zal er een leuke namiddag activiteit
georganiseerd worden door de leiding met aansluitend een drink van de mastworp. Kom
zeker eens een kijkje nemen voor een fris pintje of een lekker frisdrankje! Er is zelfs nog
meer goed nieuws… Nu de huidige maatregelen het eindelijk weer toelaten, kunnen we
vertrekken op groepsweekend! Alle takken vertoeven zich naar de Brink. De jongere
takken gaan met de bus en de oudere takken wagen zich tot hun innerlijke sportieveling
en vertrekken met de fiets! Het belooft een top weekend te worden. Verdere info volgt
nog per mail.
Ook deze maand is de leiding er weer helemaal klaar voor!
Tot dan!
De groepsleiding.
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Kapoenen
Liefste kapoentjes,
De eerste maand is net gedaan, :( ooooh… Maar niet getreurd hier zijn we weer met
een andere maand vol leuke activiteiten!!!
7/11: Halve (van 9:30 tot 12:00)

11-11-11
Vandaag steunen we goede doelen, door deur aan deur te verkopen. Zo helpen we de
mensen in de wereld die het minder goed hebben. Daar hebben we natuurlijk jullie hulp
voor nodig, dus allemaal zeker komenJ
Doe zeker stevige stapschoenen aan en breng je mooiste glimlach mee!

14/11: Halve namiddag (14:00 tot 17:00)
Sportnamiddag

Vandaag gaan we een namiddag lang onze conditie verbeteren! Kom allemaal in sportkledij om samen met ons de beentjes los te gooien!! Na vijf uur volgt er nog een drink
van de mastworp op de scouts dus alle ouders zeker welkom!
19/11 - 21/11 Groepsweekend!!!!!

Het is eindelijk groepsweekend waar we met iedereen gezellig
op weekend gaan. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Zie
dat je er zeker bij bent, want dit valt zeker niet te missen.
Jullie worden vrijdagavond om 19:15 op de scouts verwacht
met al jullie bagage. Vandaar vertrekken we met de bussen
naar den Brink in Herentals. Jullie ouders mogen jullie terug
komen halen zondag om 13:30u. Meer gedetailleerde info vind
je in het boekje van groepsweekend op de site en via mail.
28/11 Vrije

Aangezien we allemaal nog wat moe zijn van het spetterende groepsweekend, mogen
jullie vandaag nagenieten in jullie bedje.

Wij vonden het een superleuke maand en wij hopen
jullie ook
Knuffel
Specht, Zeepaardje, Stokstaartje en Kauw
Wij zien jullie gauw

Ps: doe altijd jullie dasje aan en vergeet zeker niet iets te laten weten aan ons, moest je er toch
niet bij kunnen zijnL
! als jullie nog geen scoutsdas hebben, mogen jullie er eentje kopen bij ons.
Kauw- 0468227053
Stokstaartje- 0475671477
Specht- 0484147866
Zeepaardje- 0468293017

kabouters
Hey kabouters,
er staat weer een nieuwe maand vol leuke activiteiten voor jullie klaar!! Hopelijk hebben
jullie er weer evenveel zin in als ons "
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xxx de leiding

7 november

11.11.11-actie

Het is weer zover, elf november komt eraan en dat betekent dat wij ons opnieuw gaan
inzetten voor een goed doel! Doe lekker warme kleren aan en stevige schoenen want
vandaag gaan we van deur tot deur om allerlei spulletjes te verkopen! Wil je zelf ook iets
kopen? Neem dan een beetje geld mee en steun het goede doel! Kom zeker met iedereen
want wie het meeste verkoopt wint een waanzinnige prijs…"
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14 november namiddag (14u tot 17u)
Vandaag leren we jullie hoe je moet overleven als een echte scoutie! Zo gaan we leren
sjorren, vuur maken en nog veel meer. Trek dus je stoerste kleren aan zodat je helemaal
klaar bent voor een avontuurlijke NAMIDDAG! Om vijf uur organiseert de mastworp nog
een gezellige drink dus alle ouders zijn welkom.

19 tot 21 november GROEPSWEEKEND
Jeeeej!!! Groepsweekend in zicht!!! Dit zalige weekend met de hele scouts begint op
vrijdagavond. Dan vertrekken we met de bus naar Den Brink in Herentals! Op
zondagnamiddag staan jullie ouders klaar om jullie op te pikken om samen terug naar
huis te gaan!
Jullie worden vrijdagavond om 19:15 op de scouts verwacht met al jullie bagage. Vandaar
vertrekken we met de bussen naar den Brink in Herentals. Jullie ouders mogen jullie terug
komen halen zondag om 13:30u. Meer gedetailleerde info vind je in het boekje van
groepsweekend op de site en via mail. Zo zijn jullie goed voorbereid om er samen iets
leuks van te maken!

28 november vrije dag
Aangezien jullie allemaal nog wat moe zijn van ons superleuke weekendje, laten we jullie
vandaag lekker uitslapen! Voor de vroege vogels onder jullie: verwen je ouders eens met
een lekker ontbijt op bed…"
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Welpen
Hey welpen, de eerste scoutsmaand van het nieuwe scoutsjaar zit er al weer
op. Gelukkig hebben wij ook volgende maand heel wat leuke activiteiten
voor jullie klaar staan!!

Zondag 7 november

Vandaag laten we naar jaarlijkse gewoonte ons goed hart nog eens zien
want het is 11.11.11 actie! Hopelijk kunnen jullie veel
kaartjes en chocolade verkopen en kunnen we veel
geld inzamelen! Zorg zeker dat jullie goede
wandelschoenen aan hebben.

Zondag 14 november
Vandaag gaan we kijken of jullie echte soldaten zijn
want we gaan klakkebuizen!! Zorg zeker allemaal voor
een veiligheidsbril. de buizen en het deeg voorzien wij!

Weekend van 19-20-21 november
Dit weekend is het groepsweekend!!! Hopelijk komt iedereen mee want het
wordt weer een weekend om nooit te vergeten! Jullie worden vrijdagavond
om 19:15 op de scouts verwacht met al jullie bagage. Vandaar vertrekken we
met de bussen naar den Brink in Herentals. Jullie ouders mogen jullie terug
komen halen zondag om 13:30u. Meer gedetailleerde info vind je in het
boekje van groepsweekend op de site en via mail.
Meer info over wat jullie moeten meebrengen en waar jullie moeten zijn volgt
nog.

Zondag 28 november
Vandaag is het geen scouts LLL, jullie kunnen uitslapen en andere leuke
dingen doen! Hopelijk missen jullie ons niet te hard.
Algemene informatie:
• Wat doe ik aan als welp: perfect uniform wilt zeggen een welpenpet,
een das, een hemd en een groene broek.
• Bij vragen mag je altijd een mail of sms sturen. Als je niet kan komen,
gelieve een seintje te geven!
• Gsm nummers:
§ Fien: 04 96 288 607
§ Pieter: 04 72 485 628
§ Benoit: 04 88 723 728
§ Michelle: 04 79 392 591

JONG GIDSEN
Hey beste jong gidsen
Het is november, dat betekent groepsweekend. Ook zijn er nog twee andere leuke vergaderingen
die we deze maand gaan hebben. Kleed je zeker goed aan want het kan koud worden.
Het programma voor november gaat als volgt:
7/11: Halve (van 9:30 tot 12:00)
Haal die wandelbenen maar boven want vandaag doen we de bekende 11-11-11 actie. Kleed je
zeker goed aan want we gaan hele dag op pad om spulletjes te verkopen voor een goed doel.

14/11: Halve namiddag (14:00 tot 17:00)
Vandaag doen we alles op wieltjes. Zie zeker dat je iets bij hebt om goed te skaten. We vragen
wel om niets elektrisch mee te nemen. Voor diegene die niks thuis hebben liggen, zijn er natuurlijk
wel alternatieven op scouts voorzien. Vanaf vijf uur organiseert de mastworp een drink op de
scouts dus alle ouders zeker welkom !!!

19/11 - 21/11 Groepsweekend!!!!!
Jippieee!!! Dit weekend is het groepsweekend. Zie dat je er zeker bij bent, want dit valt zeker niet
te missen. Jullie worden vrijdagavond om 19:15 op de scouts verwacht met al jullie bagage. Vandaar vertrekken we met de bussen naar den Brink in Herentals. Jullie ouders mogen jullie terug
komen halen zondag om 13:30u. Meer gedetailleerde info vind je in het boekje van groepsweekend op de site en via mail.

28/11 Vrije
Na het zware weekend mogen jullie allemaal in jullie bedje blijven liggen.

Dit was het dan voor de tweede maand van het jaar. Wij hopen dat jullie het leuk gaan vinden

Jong-gidsen komen ALTIJD
- in uniform: korte groene broek/rok, hemd en das
- met de fiets
- op tijd
Veel knuffels, jullie leiding <3
Onze nummers
Marie Kermans

0471223101

Magali Duchesne

0474036693

Axel Jacques

0479379549

JEEVEE’S
Dag JV’s!!
Elke zondag kom je in PERFECT UNIFORM. Dit betekent das, scoutshemd en groene
broek. Kom ook altijd met de FIETS, want die gebruiken we vaak om ons te verplaatsen. Probeer verder ook altijd af te zeggen, als je niet kan komen. Dit is het programma voor november:

Zondag 7 november (halve): 11-11-11 actie
Tijdens deze vergadering zetten we ons in voor het goede doel!!
Allemaal komen dus. Zeker stapschoenen aandoen.

Zondag 14 oktober (namiddag): Pis/fret quiz
Vandaag gaan we quizzen! We testen jullie algemene kennis op verschillende
vlakken!

19-20-21 november: groepsweekend
Joepie!! Groepsweekend kan eindelijk terug doorgaan. Meer informatie omtrent
groepsweekend komt nog. Jullie worden vrijdagavond om 19:15 op de scouts verwacht
met al jullie bagage. Vandaar vertrekken we met de bussen naar den Brink in Herentals. Jullie ouders mogen jullie terug komen halen zondag om 13:30u. Meer gedetailleerde info vind je in het boekje van groepsweekend op de site en via mail.

Zondag 28 oktober (Vrije)
Geen scouts. &
(
'
Groetjessss
Jullie liefste leiding, Lotte, Rafaël en Marion

Als jullie nog met vragen zitten of willen afzeggen, kunnen jullie ons altijd contacteren via mail: jong-verkenners@scoutsschilde.be of een berichtje sturen:

Marion Verbiest

+32 4 78 33 16 50

Rafaël Keuppens

+32 4 99 32 32 74

Lotte Dietvorst

+32 4 96 28 85 04

Gidsen
Elooo lieve gidsen, de maand november staat weer voor de deur. (jihaa)
Dat wil zeggen: ons langverwachte, epische, uber fantastische & knotsgekke

Groepsweekeeend!
Daarnaast uiteraard ook andere gekke dingen die we gaan doen deze maand en
omdat de herfst is aangebroken, een sfeer-meme voor de liefhebbers:

7 november: Halve (9u30-12u)
Naar jaarlijkse traditie zetten we ons vandaag in voor de 11.11.11 actie!
Allemaal komen is de boodschap.
14 november: Namiddag (14u-17u)
Na al die toestanden door één of ander virus, is het terug tijd om op wereldreis te
gaan. Meer verklappen we nog niet, maar ik kan u verzekeren, ’t is de moeite om
te komen. (hehe)
PS: Blijf zeker plakken na de vergadering, want de mastworp organiseert een
drink.
19-20-21 november: GROEPSWEEKEND!!!
Omdat we vorig jaar het groepsweekend moesten missen, wordt dit
jaar een KNALLER van een weekend. We spreken vrijdagavond om
19:15 met iedereen af op de scouts, en jullie moeten met de fiets
komen. Zie dat uw lichten, remmen … allemaal in orde zijn en
neem ook een fluovest mee! Kom in perfect uniform maar kleed je
ook warm genoeg aan voor de fietstocht.
Meer info volgt later :))
28 november: Vrije
Eujven uitrusten. Blijf maar knorren in olle bed.

Belangrijke info:
Kom altijd in perfect uniform: korte groene broek/rok + hemd + das
Altijd afbellen, mailen, postduiven, appie sturen als je niet kan komen!
Emma: 0476 55 34 85
Ellen: 0492 77 08 69
Kusjes, lekjes, aaitjes, alles wa ge maar wenst van de leiding!
Doei druiven.

Verkenners
Dag lieverds, de eerst maand scout zit er weeral op. MAAR geen stress de volgende word
minstens zo leuk. Zie hier het volledige programma voor de maand november.
Zondag 7 november: halve
Zoals elk jaar doen wij weer super enthousiast mee met de 11-11-11. Allemaal dus zeker
komen want het word weer een schitterend spektakel
Zondag 14 november: halve
NAMIDDAG!! Vandaag doen we eens zot en doen we een namiddagvergadering. Dit houd
in dat we beginnen om 14 uur op de scouts om het meest scouteske spel der spelen te
gaan spelen want wij gaan klakkebuizen. We ronden deze dag af om 17 uur op de scout
waarna de mastworp nog een leuke drink organiseert.
Vrij 19-zon21 november: GROEPSWEEKEND
JAWEL HET IS WEER ZO VER. Het mega-supernice-over the top-groepsweekend staat
weer voor de deur!!!! We spreken vrijdagavond om 19:15 met iedereen af op de scouts,
en jullie moeten met de fiets komen. Zie dat uw lichten, remmen … allemaal in orde zijn
en neem ook een fluovest mee! Kom in perfect uniform maar kleed je ook warm genoeg
aan voor de fietstocht.
Meer info volgt later :))
Zondag 28 november: vrije
Blijf maar allemaal in jullie nestje stinken en draai nog maar eens lekker om.
KOM ALTIJD MET DE FIETS KOM ALTIJD IN PERFECT UNFORM LAAT ALTIJD OPTIJD
IETS WETEN ALS JE NIET KAN KOMEN
Groetjes
Het beste leidingsteam ooit
Wout: 0488 22 17 12
Dries: 0471 80 22 23

JINS
Yuuu de manne!
Ik mag deze maand de domigodel maken dus ik heb een mega leuke planning
voor jullie voorzien!
Zondag 7 november: 11-11-11 actie (halve)
We zullen er deze maand meteen stevig invliegen met
de 11-11-11 actie! Iedereen aanwezig!!

Zondag 14 november: vrije Blijf allemaal maar lekker in jullie bedje knorren want
vandaag is het helaas geen scouts…

Vrijdag 19 tot zondag 21 november: Groepsweekend
Dit weekend is het groepsweekend jeeejjj!
We spreken vrijdagavond om 19:15 met iedereen af op de scouts, en jullie moeten
met de fiets komen. Zie dat uw lichten, remmen … allemaal in orde zijn en neem
ook een fluovest mee! Kom in perfect uniform maar kleed je ook warm genoeg aan
voor de fietstocht. Meer info volgt later.

Zondag 28 november: sportvergadering (halve)
Vandaag gaan we nog eens lekker sporten aangezien de meesten onder ons hun
conditie nog wel wat kunnen bijspijkeren … Kom daarom allemaal in sportkledij en
kom zeker met de fiets.

