PARETTER
OKTOBER

Woordje van de grol
Beste leden en ouders,
De kampen van 2017 zijn weer achter de rug en we vonden het allemaal superleuk! We hadden
graag nog eens de leidingsploeg en de fouriers willen bedanken voor hun kookkunsten en goede
zorgen tijdens deze 2 leuke kampen!!
Na een geslaagd kamp kijkt iedereen uiteraard uit naar het nieuwe scoutsjaar! Het jaarthema is
‘Allemaal Abnormaal’. Wij hebben voor iedereen een jaarteken voorzien. Deze zullen in de loop
van de maand uitgedeeld worden
Wij stallen zondag 8 september nog een laatste keer alle verloren voorwerpen uit. Ben je iets
kwijt of had je iets mee wat niet van jou was? Breng dit dan mee en ruil het in voor jou pull, tshirt, broek, ... .
Bij deze nodigen wij jullie ook allemaal uit op ons jaarlijks eetfestijn de Smullerij! Hou het
weekend van 25 en 26 november 2017 zeker vrij om onze kas een beetje te spijzen, zodat wij de
scoutsbeleving van jullie kapoenen nog leuker kunnen maken! Wij zorgen voor een leuke
namiddag of avond met lekkere gerechten op het menu waaronder onze befaamde ossentong
in Madeirasaus.
Helaas moeten wij elk jaar ook afscheid nemen van enkele van onze fantastische leid(st)ers:
-

Matthias Danckaert: 4 jaar leiding
Tars Van Craenenbroeck: 3 jaar leiding

Dank jullie wel voor al het engagement, de leuke vergaderingen, de onvergetelijke kampen,
jullie onvoorwaardelijke glimlach en al het plezier dat we samen mochten beleven. We gaan
jullie missen !!
Tot volgende maand!
De groepsleiding
Kaat Vanden Bosch (0496/11.05.62)
Maxim Lambrecht (0477/45.42.16)
Camille Verheyden (0478/63.82.18)

Liefste kapoentjes,
Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol avontuur, plezier, vriendschap en super-mega coole spelletjes? Jullie leiding alvast wel!

Op 24 september spreken we van 14u30 tot 17u af aan de Moesjebaaz. Hier gaan
jullie een spelletje spelen, waardoor jullie zullen ontdekken wie jullie leiding zal
zijn voor het komende jaar.

Op 1 oktober is het overgang! We spreken af van 14u tot
17u aan het Schaveys. Je vindt ons aan de parking.

Op 8 oktober
gaan we elkaar nog wat beter leren kennen. Wij zullen
van 14u30 tot 17u te vinden zijn aan de Moesjebaaz.
Hopelijk jullie ook!

Op 15 oktober gaan we onze coolste sportoutfit aantrekken en
organiseren wij de scouts-olympische spelen! Afspraak op de
gewone uren af aan de Moesjebaaz.

Op Zaterdag 21 oktober gaan we naar een super leuk
feestje! De Gezinsbond organiseert namelijk een
kinderfuif in de DOC in Alsemberg van 18u30 tot 20u30.
Neem allemaal 3euro mee! Hopelijk tot dan!

Op 29 oktober zal er geen scouts zijn, de leiding is op leidingsweekend!
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
Kaat

0496/11 05 62

Lennart 0479/08 52 53
Of via mail:

kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

Tilia

0476/21 49 25

Emiel 0495/79 43 08

Hallokes aan de leukste, grappigste, zotste en echt wel de onnozelste
kabouters van heel Scouts Beersel en ver daarbuiten. Jullie kijken er al
een hele tijd naar uit om het nieuwe scoutsjaar in te zetten en de leiding
natuurlijk ook!
Nu jullie kersverse leiding gekend is kunnen we er eindelijk invliegen. Wij
zijn er klaar voor! Hopelijk jullie ook!

Zondag 1 oktober - Overgang
Niets is leuker om het scoutsjaar in te zetten en daarbij eens goed vuil te worden! Jullie
worden verwacht aan park Schaveys van 14u tot 17u. Zeker de eerstejaars zullen vuil
terug naar huis keren!
Zondag 8 oktober
Vandaag onze eerste normale vergadering! We leren
iedereen in de groep wat beter kennen en gaan er een
toffe namiddag van maken! Jullie worden verwacht
van 14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.
Zondag 15 oktober
Vriendjesdag! Vandaag mogen jullie allemaal een
vriendje meenemen zodat ook zij eens kennis kunnen maken met echte scoutsspelletjes.
Ook vandaag weer van 14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.
Zaterdag 21 oktober
Vanavond gaan we naar de kinderfuif van de Gezinsbond!
Dus ruil voor deze keer jullie scoutshemd en -rok maar
in voor je leukste kleedje en je beste dansschoenen!
Jullie worden verwacht aan Evenementenhal DOC
(Gemeenveldstraat 3, 1652 Alsemberg) om 18u30 en om
20u30 mogen jullie terug naar huis.
Belangrijk!! Inkom is voor scoutsleden 3 euro en voorzie ook wat extra centjes voor een
hapje en een drankje.
Zondag 29 oktober
Vandaag GEEN scouts! Maar niet getreurd liefste kabouters, volgende maand zijn we weer
van de partij!
Laat iets weten als je niet kan komen!
Emma : 04/71.08.70.68
Remko : 04/79.03.30.50
Toon : 04/77.23.53.00

Welpen
Welpen nu weten jullie eindelijk wie jullie leiding is , hier is de paretter van
oktober.

Zondag 1 oktober : OVERGANG: jullie worden verwacht aan het park Schaveys
vanaf 14u00 en jullie mogen lekker vuil naar huis om 17u.
Zondag 8 oktober : Vandaag doen we kennismakingsspelletjes met de
welpengroep. We gaan te weten komen hoe goed jullie de welpengroep
kennen! Afspraak aan de MB om 14u30 tot 17u
Zondag 15 oktober : Vandaag is het een bosspel , welk bosspel? Dat kom je te
weten door om 14u30 aan MB te zijn en om 17u mogen jullie terug naar huis.
Zaterdag 21 oktober : Welpen haal jullie mooiste kleren en jullie
coolste dansmoves maar uit de kast want wij gaan fuiven in den
DOC van 18u30 tot 20u30. Neem €3 mee om iets drinken of te
eten.
Zondag 29 oktober : Helaas pindakaas geven wij geen scouts ,
want jullie leiding is zelf op weekend. Tot in november!!!!

Gelieve op voorhand iets te laten weten als jullie welpje er niet bij kan zijn.
Robin : 0470 28 18 12
Camille : 0478 63 82 18
Lauren : 0478 82 10 73
Sam : 0479 06 91 43

Haaaaaaallllllooooooooooooooo!
Allerliefste jonggidsen, een nieuw scoutsjaar is weerbegonnen en wij zijn
helemaal klaar om er in te vliegen!

Zoals elk jaar schieten we de start van
het jaar af met de overgang op 1/10!
Hopelijk zijn jullie er allemaal klaar
voor en hebben jullie er ook wel zin in
J! Breng zeker vuile kleren mee... Ter
herinnering afspraak aan het park
Schaveys van 14-17u!

Zondag 15/10: Voor de winter
echt begint houden we nog
een mega-estafette onder de
jonggidsen, breng jullie
strijdlust mee! 14u30-17u aan
de Moesjebaaz

Zondag 8//10: Aangezien de groep
dubbel zo groot is geworden ten
opzichte van vorig jaar leren we
elkaar wat beter kennen tijdens een
supervet-tof-cool-spel! 14u30-17u
aan de Moesjebaaz

Zondag 22/10: Jullie leidster is back
in town (jaja Beersel-city)! Daarom
een echt stadsspel in de
buitenbuurten van Beersel, niet te
missen! 14u30-17u aan de
Moesjebaaz

Zondag 27/10: Jullie leiding is
op weekend dus jullie zijn vrij,
tot volgende maand (Annelies
haar verjaardagsmaand hihi)!

Arne: 0471 33 17 05
Annelies: 0473 27 81 65 (vanaf 21
oktober terug bereikbaar)
Of jonggidsenleiding@scoutsbeersel.be

Jong Verkenners
Heey guys!! We zijn weer vertrokken voor een schitterend jaar. Be
there!!!
Zondag 8 oktober:
We vliegen er vandaag al goed in. We willen eens zien of we zo goed
zijn als we zelf denken . We gaan proberen om tussen 14.30 en 17
uur op de moesje een record te breken!
Zondag 15 oktober:
Vandaag gaan we den bos in! Zoals echte mannen. We verwachten
jullie op de normale uren op de moesjebaaz.
Zondag 22 oktober:
Vandaag doen we verder aan het opbouwen van jullie mannelijkheid!
We willen deze namiddag wel eens zien hoe goed jullie zijn tegen
jullie leiding!
Zondag 29 oktober:
De laaste zondag van de week moeten we jammer genoeg vrij geven!

Zoals altijd: als je niet kan komen stuur, ons dan aub een berichtje!
Max: 0479890793
Maxim: 0477454216

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

