Paretter
juni

Beste ouders,
Nu de inschrijvingen achter de rug zijn is het uitkijken naar het kamp !! We hopen dat al onze
leden de smaak te pakken hebben na een spetterend takweekend en dat hun zin om op kamp
te vertrekken zeker gegroeid is. Wie nog niet is ingeschreven voor het kamp neemt best
contact op met de leiding van zijn/haar tak of met de groepsleiding.
We herinneren jullie er graag aan dat al de info omtrent het kamp te vinden is in de
kampparetter die op onze website staat: www.scoutsbeersel.be
Ook willen wij jullie bedanken voor zij die mee hebben gespaard voor gratis
Joyvalle op kamp!
Het PERFECTE SCOUTSUNIFORM moet tegen het kamp zeker in orde zijn:
Kapoenen:

- t-shirt 'scouts en gidsen Vlaanderen' (groen, rood of zwart)
- scouts Beersel das (te koop bij ons voor €8)

AL de rest:

- scoutsshort of -rok
- scouts hemd
- scouts Beersel das

Doordat de leiding examens heeft zullen de scoutsvergaderingen zelden op zondag
van 14u30 tot 17u zijn! Hou dus zeker goed de paretter op tijd in het oog!
Indien je zoon/dochter niet kan komen, graag een seintje op voorhand naar de
leiding.
Vele groetjes,
Kaat & Camille

KAPOENEN
Beste ouders, beste kapoentjes, beste sympathisanten
Zoals ieder jaar loopt ook dit scoutsjaar ten einde, en moeten we jullie met
spijt in ons hart de laatste paretter van het jaar opsturen. Maar wees niet
gevreesd, want laatste staat bij ons niet gelijk aan minst leuke!
Helaas betekent net zoals voor de meeste andere leiding de maand juni voor
jullie leiding een maand vol examens. Gelukkig proberen wij er alles aan te
doen ieder weekend toch nog een gaatje vrij te krijgen voor jullie, zodat we
allen nog zo vaak mogelijk kunnen samenkomen, voordat we samen op kamp
vertrekken en hier de leukste afsluiter van het leukste scoutsjaar van gaan
maken!
Zaterdag 02 juni: Aangezien een volledige zondag leiding geven niet in de agenda
van jullie leiders past, houden we het vanavond bij een avondvergadering. Jullie
worden verwacht van 18u tot 20u op de moesjebaaz, en we hopen op geen regen,
en ook geen al te nat gras !
Zondag 10 juni: Aangezien de examenroosters van jullie 4 coole leiders op deze
zondag 4 keer tegenviel, en wij waarschijnlijk alle 4 zwaar gaan studeren op deze
zondag, is het vandaag vrij. Geniet nog van jullie vrije tijd, want voor je het weet is
het aan jullie om deze paretter te schrijven, en de kindjes teleur te moeten stellen
omdat je het te druk hebt met studeren en geen tijd hebt er te staan. Geen scouts
dus.
Zaterdag 16 juni
In de maand juni mag dat al nekeer, 2 avondvergaderingen in dezelfde
maand geven. Voor zij die hier niet mee akkoord zouden gaan,
klachten kunnen terecht bij het secretariaat van de VUB die onze
lesroosters opgesteld hebben. We verwachten jullie dus voor de
laatste keer dit jaar van 18u tot 20u op de moesjebaaz, met het beste
avondhumeur dat jullie dit jaar al gehad hebben!
Zondag 24 juni
Amaai, gewoonweg de allerlaatste keer dat jullie met ons op een zondag samenkomen, om er nog 1 keer samen
goed zwaar in te vliegen en het scoutsjaar met geweldige kriebels af te sluiten! Jullie worden verwacht op de
gewone scoutsuren aan de moesjebaaz, en we hopen allen dat de zon er voor deze laatste vergadering zeker nog
eens goed mag doorkomen!
Liefste kapoentjes, wij hebben zeer hard genoten van dit scoutsjaar met jullie! We hopen dat jullie binnen
tientallen jaren nog zullen terugdenken aan ons, aan die leiders die jullie de instap in het geweldige scouts
Beersel hebben laten maken.
Stevige linker
Bedreven Beo, Flamboyante Agame, Montere Gnoe en Parmantige Lori

Kabouters
Het is gebeurd, we zijn aangekomen bij de laatste scoutsmaand!
(Allez, de laatste maand die we in Beersel doorbrengen). Wij leiders vliegen deze
maand in de boeken, maar af en toe maken we nog eens tijd voor jullie. Om
precies te zijn, deze drie dagen:

We zien jullie heel graag in juli terug voor een geweldig kamp!

Remko
0479 03 30 50

Emma
0471 08 70 68

Toon
0477 23 53 00

WELPEN
De laatste maand is officieel begonnen, dat betekent voor jullie topleiding dat wij terug een
hele maand in onze boeken zitten voor onze examens L Maar niet getreurd we gaan ons
deze maand nog eens super amuseren. Lees de paretter heel goed!!
Zaterdag 2 juni: We spelen een avondspel. Welk avondspel? Daar moeten
we nog serieus over nadenken, kom maar om 18u naar de MB en om
20u mogen jullie terug naar huis.
Zondag 10 juni: We spelen een spel vandaag. Benieuwd? Kom dan van
14u30 tot 17u naar de Moesjebaaz. Wij hopen al dat het goed weer gaat
worden. J
Zondag 17 juni: Jullie moeten vandaag niet komen, want we geven vrij
omdat we moeten studeren, denk vandaag maar een beetje aan ons.
Zondag 24 juni: DE LAATSTE VERGADERING VAN HET
JAAR!!!
Vandaag gaan we nog eens een bosspel spelen. We
verwachten jullie aan de Moesjebaaz om 14u30. We
spelen een super leuk spel, daarna om 17u mogen jullie
terug naar huis.
We zijn deze maand nog steeds bereikbaar, stuur aub
een bericht zodat wij kunnen weten hoeveel welpen er komen en hoeveel niet.
Robin: 0470 28 18 12
Camille: 0478 63 82 18
Lauren: 0748 82 10 73
Sam: 0479 06 91 43

Welpen wij hopen dat jullie klaar zijn voor het groepskamp, wij in ieder geval wel. Vergeet
zeker niet om jullie enthousiasme mee te nemen J

Jonggidsen
Allerliefste jonggidsen,
Hopelijk vonden jullie het een even fantastisch weekend als wij en zijn jullie
helemaal klaar voor de paretter van de laatste maand!
Ja, inderdaad, het is alweer de laatste maand van dit scoutsjaar :((((((.
MAAAR dat betekent ook dat het nog fantastischere kamp eraan komt!!!!! :))))))

Zondag 3 juni
Om de maand te beginnen spelen we een dorpspel om jullie alle geheimpjes van
Beersel te leren kennen. We zijn er zeker van dat jullie nog versteld zullen staan. Kom
dus zeker naar de Moesjebaaz van 14u30-17u!

Zondag 10 juni
Omdat we zelf heel hard aan het studeren zijn en omdat we er willen voor zorgen dat
jullie optimaal voorbereid zijn op de examens zodat jullie de volgende twee weken zeker
kunnen komen is het deze week geen scouts.

Vrijdag 15 juni
We weten dat de meeste van jullie volop aan het studeren zijn voor de examens.
Daarom zorgen wij voor wat ontspanning vanavond. Afspraak van 20u-22u aan de
Moesjebaaz! Misschien heeft de leiding ook wel een kleine verrassing.

Vrijdag 22 juni
Om het scoutsjaar in stijl af te sluiten, organiseren we een gezellige avondpicknick.
Neem allemaal iets lekkers mee zodat we samen kunnen genieten van een lekker
avondmaal. Afspraak van 18u tot 20u aan de Moesjebaaz!

Jongverkenners
Zondag 3 juni
We komen stilaan in de buurt van het kamp,
het wordt dan ook tijd om onze scouts skills
nog eens op te frissen voor het kamp begint.
We verwachten jullie van 14.30 tot 17 uur op de moejsebaaz.

Zondag 10 juni
Het weer ziet er goed uit! Dus gaan we nog eens de
kadee uithangen, pak waterpistolen mee als je er
hebt. Tijd voor water world war! We zien jullie op de
normale uren, op de normale plaats.

Vrijdag 15 juni
Het zijn weer volop examens voor jullie leiding,
dus zullen we het vanavond moeten doen met
een chipje en een goeie mannenfilm!
Wees welkom op cine-scouts van 20-22 op de moesje.
Neem gerust iets mee om te eten/drinken en een film.

Zondag 24 Juni
Deze laatste zondag van de scouts gunnen we jullie
nog eventjes rust. Geniet ervan want we zien elkaar
terug op kamp!

Meer uitleg over de kampen is te vinden op onze website. Bij vragen kan je ons contacteren.

Givers
Ween ween ween. De laatste paretter van het jaar is hier al. Maar niet te droevig, da wil ook
zeggen da we bijna op kamp gaan!! Maar eerst nog deze maand vol examens en niet
beschikbare givers doorkomen.
Zondag 3 juni:
Tis feest in alsemberg!! Kegelfeest!! Voor wie het niet kent, kegelen is zoals bowlen ma dan
moeilijker. Wij gaan ons balwerpkunsten gaan uitproberen en hopen met een mooi resultaat
buiten te komen. We spreken af aan de kegelbaan in alsemberg om 1u30 en om 4u mogen
jullie terug naar huis beschikken.
Zaterdag 9 juni:
Jullie moeten nu toch stillaan beginnen studeren en wat is betere ontspanning na het
studeren dan gezelig gezelschapspellekes spelen? Niets!! We hebben op de moesje wel wat
liggen, maar twijfel zeker niet om zelf nog iets supertof mee te nemen. We spreken af om
20u en gaan naar huis om 22u.
Zondag 17 juni:
Jullie zitten wss midden in jullie examens, dus geven we deze week vrij!
Zondag 24 juni:
Hopelijk zijn de examens goed verlopen en kijken jullie al uit naar het kamp, maar voor het
zover is hebben we nog 1 zondagvergadering voor jullie. Kom dus zeker massaal naart scouts
en maak je klaar om te tuuuuuuuuut !!!!

Kan je niet komen? Zoals gewoonlijk, laat iets weten.

