Paretter
Maart

NIET TE MISSEN
ZATERDAG 21 APRIL – DE MORIAAN – JINoebliaabel party

Na het overweldigend succes van de vorige edities slaan we dit jaar opnieuw de handen in elkaar om de
JINoebliaabel van scouts Beersel te helpen hun buitenlands kamp te betalen.
Omdat jullie uit alle hoeken van het land afzakken naar dit event hebben we ook aan de hongerige magen
gedacht: américain, stoofvlees, vegetarische burger + rauwkost en frietjes! (inschrijven verplicht!)
Een gratis aperitiefje, een lekkere maaltijd, een tombola met super sponsors, en een JINoebliaabel-e party
om al de calorieën te verbranden!
Wil je enkel komen dansen? Geen probleem.
Alle details op: https://sites.google.com/view/jinoebliaabelscoutsbeersel/homepage

Wij rekenen op alle ouders, vrienden, familie, buren, … om aanwezig te zijn!
TOT DAN!
Vragen?
Website of een mailtje naar jinbeersel2018@gmail.com

Woordje van de grol
Beste ouders,
Het scoutsjaar vliegt weer voorbij en we komen steeds dichter bij de
zomervakantie en ons groepskamp in Stavelot!
- Kamp kleine takken 21-28 juli 2018
- Kamp grote takken 18-28 juli 2018
Ook dit jaar is de flapjes-spaaractie van Joyvalle weer van start gegaan en
kunnen wij dus weer heel veel flapjes verzamelen zodat we gratis melk kunnen
meenemen op kamp!
Wat kunnen jullie doen om ons te helpen?
1) Joyvalle melk kopen
2) De houten flapjes van de flessen knippen
3) De houten flapjes aan de leiding bezorgen!
Per 10 flapjes krijgen wij 1L gratis melk op kamp,
we hopen er dus heel veel te verzamelen!!
Alvast een hele dikke danku van de hele
leidingsploeg!
De groepsleiding,
Camille en Kaat
groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Zondag 4 maart: Om ons wat
voor te bereiden op carnaval
volgende week, vieren we
vandaag kapoenencarnaval!
Kom dus allemaal verkleed
naar de Moesjebaaz van 14u30
tot 17u om een leuk
carnavalspel te spelen!

Zondag 11 maart: GEEN scouts vandaag want de
leiding is volop bezig met het plannen van het
kapoenenweekend!
16-18 maart: Joepie eindelijk op KAPOENENWEEKEND!
Meer info hierover in de brief op de volgende pagina
in de paretter en via mail.
Zondag 25 maart: Vandaag
is er een grote battle tussen
de jongenskapoenen en de
meisjeskapoenen gepland!
Benieuwd wie er zal
winnen? Kom dan zeker
naar de Moesjebaaz van
14u30 tot 17u!

Tilia 0476 21 49 25
Kaat 0496 11 05 62
Emiel 0495 79 43 08
Lennart 0479 08 52 53
kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Beste ouders,
Het kapoenenweekend gaat dit jaar door van 16 tot 18 maart. Vrijdagavond spreken wij af
om 18u30 aan het jeugdheem Strijland in Gooik (Strijlandstraat 59b, 1755 Gooik).
Zondagvoormiddag kunnen jullie je kapoen daar terug komen ophalen om 11u30. Het
weekend zal €25 kosten, dit geld mag samen met de ID-kaart afgegeven worden aan de
leiding bij aankomst.
Het thema van het weekend is Disney! Jullie mogen je dus zeker allemaal verkleden in een
Disneypersonage!
Wat nemen jullie mee op weekend?
- identiteitskaart
- matje of opblaasbare matras
- slaapzak
- pyjama
- 1 knuffel
- toiletgerief
- ondergoed
- sokken
- regenjas
- reservekledij (zeker een dikke pull voor ‘s avonds)
- handdoek
- Bestek
- Gamel
- zaklamp
Laat ons voor 4 maart weten of jullie kapoen meekomt of niet via een smsje / mailtje. Indien
jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren:
kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

Kaat: 0496/11.05.62

Tilia: 0476/21.49.25

Emiel: 0495/79.43.08 Lennart: 0479/08.52.53

Kabouters
Beste kabouters, beste ouders, wij zouden jullie eraan willen herinneren dat we van 20 tot
22 april een weekend gepland hebben. Houd deze data dus zeker vrij in jullie agenda!
Binnenkort volgt er ook een brief met verdere info. We geven hier alvast de planning van
maart mee.
Op zondag 04/03 openen we de deur naar een nieuwe
scoutsmaand, joepie! Benieuwd wat er achter die deur ligt? Kom
het samen met ons ontdekken van 14:30 tot 17:00.

Zondag 11/03: een omgekeerde vergadering: de kabouters maken een spel voor hun leiding.
Wij zijn alvast benieuwd!
Zondag 18/03 gaan jullie ons jammer genoeg een dagje moeten missen. Tot volgende week!
Zondag 25/03: we gaan vandaag NIET diepzeevissen, noch op lama’s rijden. We gaan
evenmin olijven plukken, en je schermersoutfit laat je ook best thuis. Wel spreken we op de
normale uren en op de normale plaats af.

Veel liefs van:
Remko
0479 03 30 50

Emma

0471 08 70 68

Toon
0477 23 53 00

WELPEN
2-3-4 maart
Eindelijk is het zover!!! Wij gaan op weekend!!
Joepieeeeee!!!!
We spreken vrijdagavond af om 18u30 aan de lokalen van
chiro Alsemberg (Pastoor Bolsstraat 21 1652 Alsemberg).
Zondag mogen jullie om 11u terug opgehaald worden.
PS: kom verkleed toe!!!

Zondag 10 maart
Wij zijn nog een beetje moe van
het superleuke weekend vorige
week dus geven we daarom nog
een weekendje vrij!

Zondag 18 maart
Vandaag gaan wij jullie speurskills eens testen. Neem allemaal je vergrootglas en
notitieboekje mee want er zal gezocht, ondervraagd, en nagedacht worden!!! Kom om
14u30 naar de Moesjebaaz en om 17u mogen jullie terug naar huis
Zondag 25 maart
Wij zijn op zoek naar de sterkste welp,
wij zijn ook op zoek naar de snelste welp,
wij zijn ook nog op zoek naar de behendigste welp,
ook willen wij graag weten wie de grappigste welp is.
Denken jullie deze rol te kunnen vervullen? Of kunnen jullie nog iets veel beters? Kom jullie
bewijzen om 14u30 aan de Moesjebaaz. Om 17u keren jullie hopelijk met een fantastische
titel terug naar huis!!!

En zoals altijd, indien je niet kan komen gelieve iets te laten weten!

Jonggidsen
Haaaaaaallllloooooooooooooo allerliefste jonggidsen. Zijn jullie klaar voor alweer
een nieuwe scoutsmaand? Lees dan zeker snel de paretter eens door… en lees maar
zeker helemaal door tot het einde waaaaaaant het langverwachte weekend komt
eraan!
Zondag 4 maart
Wat zeggen jullie ervan om Beersel nog eens helemaal op zijn kop
te zetten met de supertastische mega knotsgekke Jonggidsen
awards? Als je komt, heb je vast en zeker iets gewonnen! Afspraak
van 14u30 tot 17u00 aan de Moesjebaaz!
Zondag 11 maart
Dit weekend loopt heel Beersel en omstreken verkleed rond. Inderdaad, het is weer
carnaval in Halle! Zondag dus geen scouts, maar wel tijd genoeg om ook jullie
mooiste carnavalspakje uit de kast te halen en eens in Halle te passeren.
Zondag 18 maart
Trek die vuile schoenen en die kleren die tegen een stootje kunnen maar aan want
vandaag gaan we voor niets of niemand uit de weg. Klaar om alles te geven en de
eindoverwinning in je zak te steken, van de ruigste spelletjes die je tot nu toe gezien
hebt? Laat je maar eens stevig gaan van 14u30 tot 17u00 in de Moesjebaaz en toon
wat je in je hebt!!!
23-25 maart
JOEPIE JA JEEEEEE, we vertrekken op jonggidsenweekend!!!!!! Voorlopig blijft
alles nog geheim, maar meer info volgt snel via een extra brief!
Ter herinnering: vergeet niet te verwittigen als je niet kan komen aub!
Annelies:

0473/278165

Arne:

0471/331705

Jongverkenners
Zondag vier maart : Eerste zondag van de maand dus geen
scouts !! Dit weekend is het zaterdag ook de Spaghettiextravaganza jin scouts beersel in de Moriaan. Daar is
iedereen welkom om de jin te steunen voor hun buitenlands
kamp.

Zondag 11 maart: Het is nog eens tijd om Beersel en
omstreken te verkennen. Kom maar naar de Moesjebaaz
van 14.30 tot 17 uur.

Zondag 18 maart: Vandaag gaan jullie proberen de wereld te
veroveren. Normale uren aan de Moesje!

Zondag 25 maart: Nu het mooi weer wordt, hopelijk,
moeten we al eens denken aan kamp. Vandaag gaan jullie
leren sjorren. Normale uren aan de Moesjebaaz!

Maart
4/03
Het is weeral maart nog maar een paar maandjes te gaan en dan is het zover, tijd voor het grote
kamp. Daarom dat we vandaag de eerste stappen gaan zetten richting het kamp. Zodat we kunnen
zien waar we nog moeten bij assisteren zodat dit op kamp vlot gaat. Breng allemaal een goeie
braadworst mee. Afspraak op de moesjebaaz 14u30-17u.
11/03
Tis Carnaval in Halle, leukste feest van allen. In deze mensen massa kunde elkaar makkelijk kwijt
geraken dus gaan we een zoekspel spelen. Kom om 14u30 verkleed naar Halle zonder met elkaar af
te spreken, bedoeling is dat jullie tegen 17u alle deelnemers gevonden hebben. Gelieve wel een
bericht te sturen voor vrijdagavond 22u22 dat we weten met hoeveel jullie zijn.
18/03
Vandaag helaas geen scouts we zien jullie volgende week terug.
25/03
Zwemmen, neem allemaal minstens 5euro en jullie zwemgrief,handdoek mee. Afspraak zwembad
van Halle 14u – 16u

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

