Paretter november

Beste leden en ouders,
De eerste scoutsmaand is weer voorbijgevlogen en hopelijk heeft iedereen de smaak te
pakken! De leiding vond het alvast zeer leuk om oude bekenden en nieuwe gezichten tijdens
de vergaderingen te zien!!
Vergeet het lidgeld van €40 niet te betalen op de scoutsrekening BE90 7341 0507 2732.
Vermeld hierbij de tak en naam van uw kind. (Bv: KAPOEN – Baden Powell)
De leiding verwacht steeds dat uw kind in perfect uniform naar de scouts komt, m.a.w:
-

Kapoenen: t-shirt (Scouts en Gidsen Vlaanderen), das (Scouts Beersel)
Kawellen, jonggivers, givers en jins: scoutsbroek/-rok, scoutshemd en das.

https://www.hopper.be/winkel
De dassen zijn bij ons te koop aan €8.

25 en 26 november:
Naar jaarlijkse gewoonte maken we weer wat reclame voor onze SMULLERIJ. Zoals elk jaar
vindt deze plaats in de Gemeentelijke Feestzaal van Beersel (Hoogstraat 1, 1650 Beersel).
Kom allemaal lekker smullen ten voordele van onze scoutskas:
Zaterdag 25 november vanaf 17u
Zondag 26 november vanaf 11u30
Reserveren kan vanaf 8 personen en dit door een mailtje te sturen naar:
groepsleiding@scoutsbeersel.com
Ook onze website is klaar voor het nieuwe scoutsjaar. Vanaf nu zal de communicatie
voornamelijk via de site gebeuren. Ook de paretter zal hier elke maand op komen te staan
en zal niet meer via mail verstuurd worden.
www.scoutsbeersel.be
Ook de jin zou graag hun agenda met jullie delen:
Zondag 19 november zullen zij overheerlijke soep verkopen na ’t scouts om 17u ten
voordele van hun buitenlands kamp. Jullie zullen hierover nog een mailtje ontvangen.

Kaat Vanden Bosch (0496/11.05.62)
Maxim Lambrecht (0477/45.42.16)
Camille Verheyden (0478/63.82.18)
groepsleiding@scoutsbeersel.be

26 november 2017
Gemeentelijke Feestzaal
Hoogstraat 1
1650 Beersel
De enige echte Ossentong
in Madeirasaus
Witte en zwarte pensen met
appelmoes of rauwkost

Op zaterdag 24 februari is het weer onze jaarlijkse scoutsfuif: Bort Foyard @DOC Alsemberg.
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar security.
Zie je het zitten om ons te komen helpen of ken je iemand die dit graag zou willen doen, laat
ons dan zeker iets weten via: groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Dag kapoentjes,
Onze eerste maand samen is voorbijgevlogen! Wij kijken alvast erg uit naar
onze vergaderingen in november!
We hebben gehoord dat kapitein Zwartbaard
een grote schat heeft verstopt in Beersel!
Daarom gaan we zondag 5 november op
schattenjacht! Kom dus zeker naar de
Moesjebaaz van 14u30 tot 17u om te
ontdekken of jullie echte piraten zijn en de
schat kunnen vinden!
Op zondag 12 november zetten we ons zoals elk
jaar in voor het goede doel! We helpen mee met
de 11.11.11 stratenactie. We spreken hiervoor
van 10u tot 12u af aan de gemeentelijke feestzaal
in Beersel.

Zondag 19 november: Volgend weekend is
het Smullerij! Wij gaan er met de kapoenen
voor zorgen dat de zaal mooi versierd is en
gaan knutselen van 14u30 tot 17u in de
Moesjebaaz!
Weekend 25-26 november: geen scouts want het is ons eetfestijn! Wil je graag
naar je knutselwerkje komen kijken en vooral heel lekker komen eten? Kom
dan zeker met de hele familie eten op de SMULLERIJ! Meer info in de paretter
en op de nieuwe scoutssite!
Hopelijk zijn jullie weer talrijk aanwezig deze maand!
Emiel, Lennart, Kaat en Tilia
kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

Kabouters
Ka Ka Ka Ka Ka KABOUTERS! Hopelijk hebben jullie goed kunnen uitrusten
van de super-mega-coole fuif en zijn jullie klaar voor een nieuwe maand!
Jullie leiding alleszins wel! Wij zitten vol energie en zijn héél enthousiast
voor de nieuwe maand (zoals jullie zelf wel zullen merken).

Zondag 5/11: BOSSPEL
WOOOOHOOOOOOW! EEN
BOSSPEL!!!!!!!! Meer uitleg is er volgens ons niet nodig!
Afspraak om 14u30 aan de Moesjebaaz tot 17u! Stevige
schoenen zijn aangeraden!

Zondag 12/11: 11.11.11
YESSSSSS! EINDELIJK HET GOEDE DOEL NOGEENS
STEUNEN!!!!!! We spreken af met heel scouts
Beersel om 10u aan de feestzaal in Beersel
(Hoogstraat 1, 1650 Beersel ). Spijtig genoeg
moeten jullie ouders jullie al komen halen om 12u, anders konden we een hele dag fluostiften
verkopen voor het goede doel
Zondag 19/11: VERRASSING
SPANNENNDDDDDDD! EEN VERRASSING! Wat zouden we
kunnen doen? Zouden we een wandeling maken van 20km?
Of gaan we 30 baantjes in de grote vijver zwemmen? Kom
maar naar de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u en jullie zullen
het weten! ZO SPANNEND!!!!!!!!

Zondag 26/11: GEEN SCOUTS
OHNEEEEEEEE! Vandaag moeten we spijtig genoeg vrij geven omdat wij moeten helpen op de
smullerij

MAAR…. Dat betekent natuurlijk niet dat jullie ons niet kunnen zien dit weekend! Elke

kabouter die met zijn ouder(s) komt eten op de smullerij krijgt van ons een extra dikke knuffel!
YEEEEEEY! ALLEMAAL KOMEEEENNNN!!!!
Laat iets weten als jullie niet kunnen komen! Kusjes van jullie leiding!!!!!!!
Emma : 04/71.08.70.68

Remko : 04/79.03.30.50

Toon : 04/77.23.53.00

WELPEN
NOVEMBER – NOVEMBER – NOVEMBER – NOVEMBER – NOVEMBER
Zondag 5 november
Ja hoor dit zien jullie goed! De Olympische herfstspelen
van Beersel zijn terug van weggeweest! Trek jullie
sportschoenen maar al aan want het belooft een heuse
wedstrijd te worden!!! Wij zijn alvast benieuwd wie de
sterkste/behendigste/snelste/lenigste/… welp is!!
Ons olympisch stadium opent om 14u30 aan de
Moesjebaaz en sluit weer om 17u.
Zondag 12 november
Vandaag gaan we allemaal samen ons goed hart eens
tonen:
We gaan spulletjes verkopen ten voordele van de
11.11.11-actie.
We spreken om 10u af aan de feestzaal van Beersel en om 12u mogen jullie ouders jullie
daar terug komen ophalen.
Zondag 19 november
Wij dagen jullie uit!!!!
Wedstrijd: WELPEN VS. LEIDING!!
Round 1: 14u30 @ Moesjebaaz
Last round: 17u @ Moesjebaaz
Zaterdag 25 en zondag 26 november:
Het is deze zondag geen scouts want de leiding werkt op de smullerij! Jullie zijn allemaal
welkom om lekker te komen smullen op zaterdag vanaf 17u30 en zondag vanaf 11u30!
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

Terwijl de blaadjes van de bomen
rood, oranje, geel en bruin kleuren en naar
beneden dwarrelen, trappen wij alweer een
nieuwe scoutsmaand af: de paretter voor
NOVEMBER!

Zondag 5 november:
Beersel is nog zoveel meer dan de moesjebaaz! Tijd om eens een ander stukje van ons prachtige dorpje te
verkennen. Benieuwd hetwelke? Kom dan zeker van 14u30 tot 17u00 naar de Moesjebaaz!
Zondag 12 november:
Naar goede gewoonte doen wij met de scouts ook af en toe eens een goede daad bij ons op straat. Dat
moet ook is gebeuren (En dat rijmt!). Daarom spreken we vandaag af aan de feestzaal van Beersel voor
de jaarlijkse 11-11-11 actie van 10-12u. We verwachten jullie allemaal talrijk aanwezig!
Zondag 19 november:
“Als het vriest in November, dan volgt er sneeuw in December!” Wij kunnen al niet meer wachten tot de
eerste sneeuwvlokjes beginnen te vallen :D! Daarom vandaag het Winter-is-coming-spel! 14u30-17u aan
de Moesjebaaz.
Zaterdag 25 en zondag 26 november:
Deze week mogen jullie de benen onder tafel steken en met zoveel mogelijk vrienden en familie lekker
komen eten op de SMULLERIJ!!! Wij zullen jullie met veel plezier bedienen, dus hopelijk komen jullie
zeker allemaal lekker smullen! 25 en 26 november in de feestzaal van Beersel (meer info vooraan in de
paretter)!
Annelies:

0473278165

Arne:

0471331705

Jongverkenners
Paretter : Jongverkenners november
5 november : Kennis en sportiviteit. Twee eigenschappen die jullie als gezonde
tieners bevatten, worden vandaag op het rooster gelegd en we zullen zien wie
er als beste zal uitkomen. Afspraak: Moesje van XII.XXX tot XVII uur.

12 november: Vandaag steunen we het goede doel! We spreken af van 10u tot
12u aan de gemeentelijke feestzaal in Beersel voor de stratenactie van
11.11.11!

19 november: Het wordt eens tijd om jullie zoekskills eens op de proef te
stellen. Moesje is the place to be en we spreken af op de gewone uren.

26 november: Dit weekend is het ons jaarlijks eetfestijn van de scouts: De
smullerij. De opdracht is dus om allemaal jullie buikje rond te komen eten. Dit
kan zaterdag 25 november vanaf 17u en zondag 26 november vanaf 11u30 in
de gemeentelijke feestzaal in Beersel.

Als jullie niet kunnen komen, vergeet ons dan niet te verwittigen.
Max: 0479 890 793
Maxim: 0477 454 216

GIVERS
5 november:
Haal de speurder in jezelf naar boven. Kijk goed om je heen en let op elk detail. Enkel met teamwork
geraken jullie terug thuis. Afspraak aan de moesjebaaz om 14u30 en hopelijk gedaan om 17u.

12 november:
Vandaag tonen we ons goed hart daarom gaan we rond voor 11-11-11. Afspraak aan de feestzaal van
Beersel om 10u en om 12u kunnen jullie met een hart vrij van zonden terug naar huis keren.
https://vimeo.com/2186715

19 november:
Vrijaf: de leiding is preoccupied

25-26 november:
Smullerij
Jullie worden verwacht om één van deze twee dagen te komen helpen en natuurlijk te komen eten.
En geef je dag door voor 20 november.

Indien je niet kan komen, bel me, schrijf me, whatsapp me, sms me, fb me, snap me, instagram me,
alles kan desnoods een boomerang.

JIN
Zie Facebookgroep “jinafwachtjing van” een jin naam

Stel ze dan in de hierboven vermelde groep

Greetings
Billy & Nils

Webwinkel: https://www.hopper.be/winkel
Hopper winkel Leuven: DIESTSEVEST 92 3000 LEUVEN
E-mail: winkel.leuven@hopper.be
Openingsuren:
Dinsdag, woensdag of donderdag van 14u tot 18u
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

