Paretter
februari

Hallo iedereen,
De eerste maand van 2018 zit er alweer op. Dit betekent dat ook de examens voorbij zijn en dat de
vergaderingen weer op zondagnamiddag zullen plaatsvinden.
Traditioneel vindt in februari onze jaarlijkse scoutsfuif plaats: Bort Foyard. Ook dit jaar vindt deze
plaats in D.O.C. in Alsemberg. We zijn nog steeds op zoek naar security om ervoor te zorgen dat die
avond alles vlotjes verloopt. Heb je die avond niets te doen, of ken je iemand die ons graag zou willen
komen helpen? Laat ons dan zeker iets weten door een mailtje te sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be
Natuurlijk wordt er ook aan de kleine takken gedacht en is er een kinderfuif van 18-20u aan slechts
€2 ingang.
Ter herinnering vermelden we ook nog eens de kampdata::

Kleine takken: 21-28 juli 2018
Grote takken: 18-28 juli 2018

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

KAPOENEN
Liefste kapoentjes, Onze examens zijn gedaan en dat wilt zeggen dat wij ons
tijdens de maand februari extra hard gaan amuseren met jullie! Benieuwd
naar wat we allemaal gaan doen deze maand? Lees dan zeker deze paretter!
Op zondag 4 februari gaan we ontdekken hoe
slim jullie zijn! Afspraak van 14u30 tot 17u
aan de Moesjebaaz
Op zondag 11 februari is het vrij! Alvast een
paar tips zodat jullie jullie niet vervelen J
- Pannenkoeken maken voor het hele gezien
- De hele namiddag films kijken
- Gaan wandelen met de hond
- Eens goed ravotten in de tuin!
Op zondag 18 februari spreken we af op
de gewone uren aan de Moesjebaaz!
Wat we gaan doen blijft een hele grote
verrassing!

Op zaterdag 24 februari is het BORT FOYARD! De
kinderfuif gaat door van 18u tot 20u in de DOC in
Alsemberg! Vergeet geen 2 euro mee te nemen voor de
ingang!
Het kapoenenweekend zal plaatsvinden van vrijdag 16
(-+18u30) tot zondag 18 maart (-+12u). Hou dit
weekend dus zeker vrij en laat ons weten of je
meekomt via mail of sms. Meer info volgt in de paretter
van maart!
Tilia 0476 21 49 25
Kaat 0496 11 05 62
Emiel 0495 79 43 08 Lennart 0479 08 52 53
kapoenenleiding@scoutsbeersel.be

Kabouters
Geachte Kabouters
Jullie leiding verwelkomt graag de nieuwe maand februari, die nog maar eens gevuld zal zijn
met verscheidene scoutsvergaderingen. Gelieve hieronder de bijgevoegde planning te
raadplegen zodat jullie in jullie drukke agenda een plaatsje kunnen vrijhouden om nog eens
samen te komen.
Wij danken jullie bij voorbaat vriendelijk voor jullie tijd en aandacht.
Hoogachtend
Jullie leiding
PS: Wij rekenen erop steeds een tekstbericht te ontvangen in geval van afwezigheid. Dit kan
op bijgevoegde telefoonnummers.
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0479 03 30 50
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0471 08 70 68
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WELPEN
Na die lange maand januari, de maand van de examens krijgen eindelijk nog eens een maand
met normale vergaderingen. Reminder: 2-4 maart is het welpenweekend!! Meer info volgt.
Zondag 4 februari: Vandaag spelen we een super, mega, fantastisch, groot, gigantisch,
spectaculair spel. Benieuwd? Kom dan 14u30 naar de MB en om 17u mogen jullie naar huis.
Zondag 11 februari: Geven we vrij om 2 reden. Reden 1:
De krokusvakantie begint JOEPIE. En reden 2: Velen van
jullie vertrekken dan op skivakantie J

Zondag 18 februari: Na een week vakantie en veel uitrusten en de dag voor het school terug
begint gaan we nog eens een bosspel spelen. Om 14u30 aan de MB en 17u mogen jullie
beschikken terug naar huis.
Zaterdag 24 februari: Is het onze jaarlijkse Bort
Foyard fuif in Alsemberg.
Jullie zijn welkom vanaf 18u en jullie mogen om 20u
terug naar huis. Vergeet geen 2 euro mee te nemen
voor de ingang!
Kleine tip: hang jullie danskleren maar klaar en haal
jullie coolste dansmoves maar uit de kast want er zal
hevig gedanst worden.

Kan jullie kleine welp een keer niet komen, gelieve een berichtje te sturen.
Robin: 0470 28 18 12
Camille: 0478 63 82 18
Lauren: 0748 82 10 73
Sam: 0479 06 91 43

Jonggidsen
Zondag 4 februari
Jullie leiding is eindelijk klaar met alle examens en gaat
alle examen (en vooral ook de punten)-stress eraf skien!
Uiteraard nemen we jullie graag mee, so see you in the
mountains! Nee, niet waar, hihi, deze week geen scouts,
maar volgende week zijn we weer helemaal terugggg!

Zondag 11 februari
Woohoo! Het begin van de krokusvakantie is aangebroken en hoe beter deze inzetten dan met
een kei coole te gekke scoutsvergadering? Dat dacht ik ook! Afspraak van 14u30 tot 17u aan de
Moesjebaaz!
Zondag 18 februari
Zijn jullie klaar om Beersel nog eens op zen kop? Deze week gaan we alle secrets van Beersel
bloot leggen tijdens een dorpspel! Kom dus zeker naar de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u!
Zaterdagavond 24 februari
Vanavond spelen we een spel op het terrein rond de
DOC en gaan we daarna nog even dansen en
swingen op onze scoutsfuif! Dus voor deze keer geen
afspraak aan de Moesjebaaz, maar wel aan de
DOC in Alsemberg van 18u – 20u! (Kleed jullie
zeker warm genoeg aan!)

Annelies:
Arne:

0473/278165
0471/331705

Parreter Februari
Jaaa jongens, de examens zitten er voor ons ook weer op!! We kunnen ons dus
weer volledig smijten op de scouts, woohoooooo!

Zondag 4 februari:
We starten met de maand met een bouwproject, eens zien hoe jullie kunnen
omgaan hout, zagen, banden,…Rarara wat gaan we bouwen? Kom het te weten
van 14.30 tot 17 uur op de moesje.

Zondag 11 februari:
We verwachten jullie op de normale uren op de
normale plek! Zie maar da ge goed zijt
uitgeslapen (de pussyboyz blijven best thuis)

Zondag 18 februari:
Na al de fysieke inspanningen doen we vandaag is iets opt gemak. Wij zorgen
voor een paar de maxe gezelschapsspellen (als je er zelf een goeie hebt, mag
die ook mee)! Van 14.30 tot 17 op de moesje

Zondag 25 februari:
Het is dit weekend weer scoutsfuif!!! Dus
wij hebben vandaag nog veel opkuiswerk
te doen, ge moogt is in uwe zetel blijven
liggen

Wij hebben al een paar vragen gekregen omtrent het jv-weekend. Geen
zorgen! Meer info volgt snel!

En zoals elke maand, graag een klein seintje als je niet kan komen

Givers
Ah, Februari. De kortste maand vant jaar, maar toch evenveel zondagen om
scouts te geven. Wat een feest. En van feesten gesproken, het is deze maand
ook bort foyard, waar jullie binnenkort kaarten voor kunnen krijgen om te
verkopen. Om jullie extra te motiveren krijgt degene die het meest verkoopt een zuipkaart
cadeau om met zijn/haar vrienden te delen.
Zondag 4 februari:
wij hebben geen plannen, jullie hebben (hopelijk) geen plannen. Laten we er een top
namiddag van maken. Wij verwachten jullie aan de moesje tussen 2u30 en 5u voor een
(hopelijk) top namiddag.
Zondag 11 februari:
Jo is weg op weekend en 1 is geen, dus geven we vrij door gebrek aan leiders. Hopleijk
overleven jullie een week zonder scouts.
Zondag 18 februari:
Tis nekeer dringend tijd da we nen bos van dichtbij zien. En als we daar dan toch zijn kunnen
we even goed ook een spel spelen. Laten we hopen op regen, modder en paddestoelen
(geen giftige).
Zaterdag 24 februari:
Bort foyard!!!! We hopen jullie allemaal te zien op onze jaarlijkse supper toffe scoutsfuif!!
Wij werken, jullie genieten van sfeer en muziek. Tot dan!!!

Voila, dat wordt het voor deze maand. Ik herhaal nog maar eens, als je niet kan komen laat
zeker iets weten, buiten voor de scoutsfuif. Da is ni verplicht, ma wel zeker een aanrader.

Mvg Tojo

