Paretter
December

Gelukkige feesten Iedereen
Hier zijn we weer met de laatste paretter van 2017.
Zoals elk jaar zullen de vergaderingen van deze maand niet altijd op de
gewone scoutsuren kunnen doorgaan. De maand zit namelijk vol met
feestdagen en examens. Wij doen natuurlijk wel ons uiterste best om de
vergaderingen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Ook willen wij jullie namens heel de leidingsploeg bedanken voor jullie
opkomst naar onze smullerij. Hopelijk vonden jullie het allemaal lekker
en mogen wij jullie volgend jaar terug verwachten.

Moest het deze maand sneeuwen??? vergeet jullie dan niet dik aan te kleden met
muts en handschoenen. De slee kan u ook gerust van stal halen!
Verder wensen we alle leden enorm veel succes met de examens!

Tot volgend jaar!!!!
Bij vragen kan je ons steeds aanspreken, bellen of een mailtje sturen:
Kaat Vanden Bosch (0496/11.05.62)
Maxim Lambrecht (0477/45.42.16)
Camille Verheyden (0478/63.82.18)

KAPOENEN
Allerliefste kapoeniewoeniewoenies van scouts Beersel! Is het een vliegtuig? Is het een
vogel? Neen dat is het niet! Het is die mega leuke geweldige toffe plezante formidabele
decembermaand die je aan het eind van november ziet!
Wat zijn wij met jullie van plan gedurende deze gezellige maand waarin jullie grote heilige
vriend (Sinterklaas, niet de leiding) zal passeren? Voor jullie een vraag, voor ons een weet...
Wat wij wel zullen doen, is jullie voldoende informatie meegeven in deze paretter, zodat
jullie toch al een beetje weten wat jullie te wachten staat in de maand waarin jullie leiding
helaas reeds zal moeten beginnen studeren.
03/12 Op 1 van hun nachtelijke uitstapjes zag jullie leiding plots 2 vreemde mannen over
het dak van de moesjebaaz kruipen... Na een megacoole valstrik te hebben opgezet voor
deze 2 mannen, bleek dit gewoonweg de Sint te zijn, samen met zijn zwarte piet/roetpiet
(schrappen wat niet past)! Deze liggen momenteel nog ergens in de lokalen van jullie leiding,
dus iedereen welgekomen voor het grote Sinterklaasspel, van 14u30-17u op de moesjebaaz!
10/12 Wegens gebrek aan tijd en creativiteit van jullie leider die de paretter aan het
uitschrijven is, kort en bondig: gewone scoutsuren (14u30 – 17u) op de moesjebaaz! Kleed
jullie naar het weer, want uit ervaring weten we dat onderkoelde kapoentjes moeilijk zijn
om een spel mee te spelen.
17/12 Idem dito, vice versa, ad fundum, nihil nove sub sole, en andere coole Latijnse
woorden die niet helemaal in deze context passen, om te zeggen dat het deze week terug
afspraak op de gewone uren is aan de moesjebaaz. Vale!
VRIJDAG 22/12 Nu de ene oude man met lange baard gepasseerd is, wordt het tijd om de
andere oude man met lange baard wat in de spotlights te plaatsen. Laat allemaal jullie baard
maar een maandje staan, zodat jullie wat thuis horen op ons kerstfeestje! We spreken af om
18u aan de moesjebaaz, en jullie mamaatjes en papaatjes mogen jullie terug ophalen om
20u. Breng liefst ook een klein cadeautje mee ter waarde van ±5 euro.
31/12 Wauw, zot! Deze (en ik citeer:) mega leuke geweldige toffe plezante formidabele
decembermaand is reeds achter de rug! Om ons allemaal voor te bereiden op het nieuwe
jaar, en jullie voldoende tijd te geven jullie nieuwjaarsbrieven voor te bereiden, geven wij
vandaag een dagje vrij. Tot volgend jaar!
Emiel, Lennart, Kaat en Tilia

Kabouters
Hey kabouters, hopelijk hebben jullie lekker gegeten op de smullerij! Er staat een drukke maand voor
de deur!
Hij komt, hij komt… in ’t stad is hij al aangekomen, maar op zondag 3 december komt Sinterklaas
naar de parking, meer bepaald naar de Moesjebaaz. Jullie worden om 14u30 verwacht voor deze
grote intrede! Om 17u kunnen jullie weer terug naar huis.
Zondag 10 december: hieronder staan een beschrijving van wat we gaan doen, de uren en de plaats
van afspraak.

Zondag 17 december spelen we weer een supertof spel! We verwachten jullie allemaal op de
welbekende uren op de welbekende plaats (indien niet zo bekend, zie hierboven!)

Zaterdag 23 december: binnen twee dagen is het Kerstmis, en dat moet
gevierd worden! Van 18u tot 20u houden we een kerstfeestje op de MB.
Neem zeker allemaal een cadeautje van max. €5 mee!
Op zondag 31 december viert jullie leiding het komende jaar, en jullie
hopelijk ook! Er zal dus geen scouts zijn, maar niet getreurd, in januari
staan we er terug!

Kan je niet komen? Is er een dringende vraag? Contacteer jullie liefste leiding:

Remko
0479 03 30 50

Emma
0471 08 70 68

Toon
0477 235 300

WELPEN
Zondag 3 december
Sinterklaas komt bijna, maar een gemene piet hee4 zijn pakjes verstopt in
ons park… .
Hij hee4 aan ons gevraagd om ze terug te vinden aan de
hand van hints die hij hee4 achtergelaten.
Start: 14u30

Loca/e: Moesjebaaz

End: 17u
Zondag 10 december
Vandaag worden jullie om 14u30 verwacht op de Moesjebaaz voor een super deluxe
ruiltocht. Om 17u mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen.`

Zondag 17 december
EENHEID IS MACHT!!!
Vandaag spelen we “een tegen allen”. Kunnen jullie bewijzen dat jullie
een hechte groep zijn en alles samen aankunnen? Dat zullen wij voor
jullie beslissen aan de hand van opdrachten. Om 14u30 begint de uitdaging
en om 17u30 mogen jullie allen naar huis.
Vrijdag 22 december
Aangezien we bij de scouts ook een familie zijn houden we
vanavond ons eigen kersIeestje!! Jullie worden
verwacht om 18u met een cadeautje van
max. €5 (geen strips,… ). Om 20u mogen
jullie weer naar huis met een ander cadeautje ;)

Zondag 31 december
Vandaag is het vrij omdat jullie leiding moet beginnen studeren
Voor de examens
—————————————————————————————————————————
Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Sam: 0479/06.91.43
Lauren: 0478/82.10.73
Robin: 0470/28.18.12
Camille: 0478/63.82.18

Jonggidsen
3/december/2017
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint... Oh ja, ook in de scouts komt
de sint dit jaar weer langs. Kom dus zeker langs voor een cadeautje
als je dit jaar braaf bent geweest van 14u30 – 17u aan de
moesjebaaz! ;)

10/december/2017
Aangezien jullie vandaag allemaal flink moeten studeren voor
de examens, is er vandaag geen scouts. Heel veel succes
allemaal, jullie leiding is aan het duimen!!!

17/december/2017
Tijd om ons nog eens volledig te laten gaan nu het einde van het jaar
nadert! Afspraak zoals altijd 14u30-17u aan de Moesjebaaz

Vrijdagavond 22/december/2017
Om het scoutsjaar 2017 in stijl af te sluiten houden we
vanavond ons kerstfeestje! Neem allemaal een cadeautje
mee van maximaal 5 euro voor onder de kerstboom en
kom met ons meevieren! 20u-22u aan de Moesjebaaz
Ziezo, de allerlaatste maand van het scoutsjaar 2017 zit er alweer op! We wensen jullie een gelukkig
nieuwjaar en prettige feesten en zijn al helemaal klaar om samen met jullie 2018 in te knallen :D
Tot volgend jaaaaaaaaaa2018aaaaaaaaaaaaaaaaaar!!!!

Jongverkenners
Heey guys, het is de maand van sinterklaas, kerst en fretten tot we er bij neer vallen! Da
wordt weer geniaal…

3 december:
Is iedereen braaf geweest dit jaar? Is de Sint braaf geweest
dit jaar? Kom het allemaal te weten deze zondag van 14.30
tot 17 uur.

10 december:
Vandaag staat er een waarheid of doen -EXTREME op het programma
We verwachten jullie op de normale uren aan de moesje
voor weer een onvergetelijke namiddag!
17 december:
Omdat jullie het toch zoooo plezant vinden, gaan we vandaag
nog is ruiltochtje doen! Standaard uren op de moesje

Vrijdag 22 december:
Pak maar is een douchke en trek uw schoonste kleertjes aan heren,
want vanavond is het kerstdiner!!! We verwachten jullie van 20 uur tot 22 uur
aan de moesjebaaz met liefst een cadeautje (max 10 euro) onder de arm
die we onder de kerstboom kunne leggen.

31 december
Het is de laatste dag van het jaar, wij hebben nog
veel voorbereidend werk voor onze feestjes vanavond dus we
zien jullie in het nieuwe jaar! Gelukkige nieuwjaar boyzzz.

Als jullie deze maand is niet kunnen komen gelieven ons dan iets te laten weten!

Givers
Dag givers, bij deze het programma voor deze fantastische feest/studeermaand. We weten dat dit ook voor jullie buiten het scouts een drukke maand
is, vergeet dus zeker ni te sturen als ge ni kunt komen. Tzou stom zijn als we
daar alleen staan.
Zondag 3 December : Hij komt, hij komt, enzo verder enzo voort ......
De sint is int land! Jullie mogen naar de moesjebaaz komen tussen
2u30 en 5u om jullie lievelings bejaarde te vieren met een spel. En mss
krijgen jullie wel wat lekkers als jullie braaf zijn geweest.
Zondag 10 December : Vandaag is het vrij en mogen jullie helemaal opgaan in jullie
schoolwerk en studies.
Zaterdag 16 December : Om jullie te kunnen ontspannen na een ganse dag belangrijke
dingen doen, gaan we deze avond van 20u tot 22u de fugitive spelen.
Voor zij die het niet kennen, kleed u warm aan alst kou is en doe geen
naaldhakken aan, want ge zou wel nekeer kunnen beginnen lopen. Da
geldt ook voor de jongens btw!
Vrijdag 22 December : Kerstfeestje!! We gaan nekeer goe de 2021ste verjaardag van onze
goede vriend Jesus Christus vieren! Dit doen we gezelig samen op de
moesjebaaz tussen 20u en 22u. We verwachten jullie daar massaal
voor het feestje van het jaar!!
Zondag 31 December : Weer een feestdag!! Maar we gaan het gwn rustig houden en er een
normale scoutsvergadering van maken. Dat wil dus zeggen afspraak
aan de moesjebaaz om 2u30 en om 5u mogen jullie trg naar huis
beschikken.
Voila, dat wordt het voor deze maand. Ik herhaal nog maar eens, als je niet kan komen laat
zeker iets weten!!!
En nog zeker vele zoenen van jullie kleine en grote kapoenen Tom & Jo

