Paretter
Januari

Beste ouders en leden
Het nieuwe jaar is begonnen en wij hopen op een 2018 met nog meer
lachende kindjes op zondagmiddag, nog meer scoutspret en een
fantastisch kamp deze zomer!
Helaas begint 2018 voor de leiding met een maand vol examens. Het is
wat puzzelen geweest om de vergaderingen van de verschillende takken
een beetje op elkaar af te stemmen. De maand januari ziet er zoals elk
jaar wat anders uit dan normaal, we hopen op jullie begrip hiervoor. Het
is dus extra belangrijk om deze paretter goed in het oog te houden deze
maand, zodat jullie kapoenen geen vergadering missen!
We zouden jullie er graag nog eens aan willen herinneren dat veel
kinderen niet officieel ingeschreven zijn, omdat wij voor hen nog steeds
geen lidgeld hebben ontvangen. Ben je dit uit het oog verloren? Breng
de betaling dan zo snel mogelijk in orde! Het lidgeld bedraagt €40 en
moet gestort worden op de scoutsrekening BE90 7341 0507 2732.
Vermeld hierbij de tak en naam van uw kind (Bv: KAPOEN – Baden
Powell).
Nog enkele belangrijke data:
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
Weekend Welpen: 2-4 maart
Weekend Kapoenen: 16-18 maart
Weekend Kabouters: 20-22 april
Groepskamp Stavelot:
- Kapoenen-kabouters-welpen: 2128 juli 2018
- Jonggivers-givers: 18-18 juli 2018
Hebben jullie nog vragen? Stuur dan
best een mailtje naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be .
Camille, Kaat en Maxim

KAPOENEN
Zondag 07/01
Dag beste kapoentjes. Aangezien het de eerste zondag van de maand is krijgen jullie vrij van ons. Zo
kunnen jullie nog thuis genieten van de laatste dag van de vakantie.
Vrijdag 12/01
Aangezien het nog koud buiten is mogen jullie deze avond een film komen kijken bij ons. De film
begint om 18u en eindigt rond 20u. Vergeet zeker geen eten en drinken voor tijdens de film! En als
jullie een film willen meebrengen kan dat ook altijd.

Zondag 21/01
Vandaag worden jullie verwacht op de moesjebaaz van 14.30 tot 17u om met ons een spel te komen
spelen. Als jullie vandaag komen zien jullie misschien nieuwe gezichten als leiding.

Zondag 28/01
Aangezien jullie leiding moet studeren voor de examens krijgen jullie uitzonderlijk een 2de zondag vrij
zodat wij allemaal goeie punten hebben.
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
Kaat 0496/11 05 62
Tilia 0476/21 49 25
Lennart 0479/08 52 53
Emiel 0495/79 43 08
Of via mail:
kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

Kabouters
Dag allerliefste kabouters!!! Om te beginnen wensen we jullie allemaal een
gelukkig nieuwjaar!! Deze maand heeft jullie leiding spijtig genoeg blok en examens maar
geen zorgen we maken graag ook tijd vrij voor jullie !
Zondag 7
We zetten de eerste scoutsvergadering van het nieuwe jaar direct goed
in!!! We gaan schaatsen liefste kabouters! De leiding staat met volle
goesting te wachten op jullie aan het station van Halle. We spreken af
van 14u tot 16u.
Zeker niet vergeten : 7euro en handschoenen.
Vrijdag 12
We organiseren een super gezellige filmavond!! Neem gerust wat
films en natuurlijk ook lekkere knabbeltjes mee om jullie buikje rond
te eten. Afspraak van 18u tot 20u aan de Moesjebaaz.

Zondag 21
Spijtig genoeg geen scouts vandaag!
Tot volgende week!
Zaterdag 27
Wie durft komen??? We spelen een onvergetelijk avondspel! Vergeet jullie zaklamp niet, die
zal zeker van pas komen.
Afspraak van 18u tot 20u aan de Moesjebaaz.
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
Dag Welpen! Eerst en vooral een heel gelukkig nieuwjaar!! Hopelijk is een van jullie goede
voornemens goed naar jullie leiding luisteren maar ook vooral nog meer plezier maken .
Nog een kleine mededeling: ons welpenweekend staat vast en gaat door op 2,3,4 maart.
Hou deze data dus vrij en er zal nog een mail volgen met de verdere info.
Zondag 7/1: Traditiegetrouw geven we de eerste zondag van de maand vrij.

Vrijdag 12/1: Vanavond wordt de Moesjebaaz omgebouwd in een
filmzaal. Wij zorgen voor het scherm en jullie zorgen voor de film en
versnaperingen. Neem dus maar jullie favoriete dvd mee en lekker
eten. De deuren openen om 18 u en sluiten om 20 u.

Zondag 21/1: We spelen vandaag een kei leuk, tof, adembenemend, geweldig, spannend,
reusachtig, mooi, super, beeldschoon, meeslepend, bijzonder,
geniaal, , magnifiek betoverend spel! We zien jullie graag om 14
u30 op de Moesjebaaz tot 17 u.
Zondag 28/1: Spijtig genoeg moeten we deze week weer vrij
geven want jullie leiding zit nu vollenbak in de examens. Denk
maar veel ons!

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

Jongverkenners
Zondag 7 januari:
Vandaag gaan we het nieuwe jaar eens goed invliegen met
een goed ijsberenspel! See you op de gewone uren aan de
Moesjebaaz.

Vrijdag 12 januari:
Vandaag gaan we lekker gezellig een film kijken, neem
allemaal iets mee zodat we kunnen kiezen. Afspraak aan de
Moesje van 20u tot 22u.

Zondag 21 januari:
Het wordt eens tijd om techniek en strategisch denken in
testen. 14u30 – 17u aan de Moesjebaaz!

Zondag 28 januari:
Geen scouts deze keer, want de leiding is nog hard aan het
werk om een diploma te bemachtigen!!

Vergeet niet om te verwittigen als je niet kan komen.

Jonggidsen

Zondag 7 januari

Sommigen van de jonggidsen zullen nog wat moe zijn van al dat feesten met nieuwjaar, dus
vandaag laten we jullie wat uitrusten op jullie laatste vakantiedag… geen scouts!
Vrijdag 12 januari

Deze avond toveren we de moesjebaaz helemaal om tot een echte cinema! Jaja met groot scherm
enal! Breng allemaal wat lekkers drank/snacks mee en dan mogen jullie komen genieten van
een filmpje in cinema Moesjebaaz! Openingsuren: 20-22u
Zondag 21 januari

Vandaag staat er een verassing op jullie te wachten! Wat? Of is het een wie? Wil je meer weten
kom dan zeker van 14u30 tot 17u naar de moesjebaaz !!!
Vrijdag 26 januari

De laatste week examens voor de leiding, maar spijtig genoeg ook al de laatste
scoutsvergadering van de maand januari. We sluiten af met een supercool avondspel! Kleed
jullie warm genoeg aan én breng een zaklamp mee! Afspraak van 20-22u aan de Moesjebaaz

Annelies:
Arne:

0473278165
0471331705

Givers
Januari de maand waarin er fitness toestellen worden afgestoft of aangekocht.
De maand van zuchtend staren naar die lege spaarrekening. De maand van
weinig uren slaap want alles moet gestudeerd geraken; Maar vooral de maand waarmee we
het jaar 2018 starten
We starten de maand met vrij te geven want wij hebben dit weekend helaas iemand anders in
onze gedachten.
12 januari: Tis tijd voor popcorn, chips, frisdrank een
goeie comfy outfit en eventueel een dekentje. Zet ullen
3D bril maar op want tis filmavond 20u-22u (alee als de
film al gdn is e)
21 januari: vandaag gaan we naart stad; afspraak 14u30
in Halle aant station moest da ni lukken wegens
overlapping van broertje of zusje da naar de moesjebaaz
moet smsje maar dat je wat later zal zijn. Tzelfde geld
om 17u
28 januari: de lesvrije week / krokusvakantie komt er aan en waar denken we dan aan
SNEEUW trek allemaal jullie tiroler/ski-outfit aan en kom ontdekken wat er op een skireis
allemaal te beleven valt. 14U30 tot 17u moet je op het moesjebaaz gebergte zijn.

Text if u can't make it

