Paretter oktober

Beste leden en ouders,
Ons groepskamp is achter de rug en de volledige leidingsploeg en fourageteam hebben zich
enorm geamuseerd, hopelijk was dit voor de kinderen een even leuke ervaring!
We hadden graag nog eens de leidingsploeg en de fouriers willen bedanken
voor hun kookkunsten en goede zorgen tijdens dit fantastische groepskamp!
De leiding heeft alvast enorm veel zin in het nieuwe scoutsjaar!
Het jaarthema van dit jaar is ‘Minder is meer’ . Wij hebben voor iedereen een
jaarteken voorzien. Deze zullen worden uitgedeeld in de loop van de maand
oktober.
Helaas moeten wij elk jaar ook afscheid nemen van enkele van onze
fantastische leid(st)ers:
-

Jo Van Nerom 6 jaar leiding
Nils Grignard 5 jaar leiding
Annelies Mertens 5 jaar leiding
Maxim Lambrecht 4 jaar leiding
Emiel Mathieu 2 jaar leiding

Dank jullie wel voor jullie engagement, de leuke zondagen, de onvergetelijke kampen, jullie
onvoorwaardelijke glimlach en alle mooie momenten die we samen mochten beleven. We gaan
jullie ontzettend hard missen!!
Graag zetten wij nog even belangrijke data op een rijtje die jullie zeker moeten vrijhouden:
-

Smullerij 17-18 november
Groepsweekend 8-10 maart
Skoetequiz 6 april
Klein kamp 4-11 juli
Groot kamp 21-31 juli

Tot volgende maand!
De groepsleiding
Camille Verheyden
Lauren Lambrecht
Remko Dehertogh

groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Liefste, leukste, schattigste en zotste kapoentjes, het nieuwe scoutsjaar is
eindelijk aangebroken! Wij zijn helemaal klaar om erin te vliegen, hopelijk
jullie ook!

7 Oktober
Vandaag is het overgang! Wij wachten jullie op aan het park Schaveys om 14u
en om 17u mogen de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, of wie ook maar wil jullie
hier ook terug komen ophalen.

14 Oktober
Nu het jaar officieel is gestart gaan we elkaar een beetje
beter leren kennen! We spreken af aan de Moesjebaaz
om 14u30 en om 17u mogen jullie weer naar huis terug
keren.

21 Oktober
Benieuwd wat we deze week voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker
vandaag naar de scouts. Je kan ons vinden aan de Moesjebaaz van 14u30 tot
17u! Tip: het wordt superdupermegafantastisch leuk!

28 Oktober
Deze week is er helaas geen scouts , want jullie allerliefste
leiding is op leidingsweekend. Maar niet getreurd volgende
maand zijn we er weer!

Als je nog vragen hebt of je kan niet komen, laat ons dan zeker iets weten!
Tom ; 0479 76 29 97
Louka ; 0471 49 51 37
Annabelle ; 0470 22 51 79

Kabouters
Heeyy liefste kabouters! Na het geweldige leer-je-leiding-kennen-spel is
het weer tijd voor een gloednieuw scouts jaar in te zetten. Dit jaar zal
er ongetwijfeld ook weer heel veel plezier aan te pas komen en het
begint bij de eerste maand oktober natuurlijk!

7 oktober:
Vandaag bijten we de spits van het jaar af met onze oude scouts traditie:
de OVERGANG. Jullie worden allemaal om 14 uur verwacht aan het park Schaveys in
Linkebeek en trek zeker niet jullie beste kleren aan, want om 17 uur mogen jullie
helemaal vuil terug naar huis keren.
14 oktober:
Na het kennismakingsspel van de leiding van in september,
weten jullie nu wie wij zijn, maar wie zijn jullie eigenlijk? Om hier
achter te komen en zodat jullie elkaar ook goed leren kennen
voor het jaar, spelen we deze zondag een kennismakingsspel op
de Moesjebaaz om 14u30 tot 17u.

21 oktober:
VRIENDJESDAGGGG!! Is er iemand die je kent die nog goed in onze groep zou passen? Of
heb je gewoon een vriendin die je eens heel graag mee zou nemen naar de scouts.
Vandaag is je kans dus vandaag worden jij en je vriend verwacht op de scouts om de
normale uren 14u30-17u en normale plaats MB.
28 oktober:
Deze week zal er spijtig genoeg geen scouts kunnen zijn aangezien jullie leiding zelf op
weekend is. Tot volgende maand!

Als je eens een keer niet kan komen, laat het ons dan steeds
weten met berichtje ;)
04/798 907 93
04/720 134 52

WELPEN
Zondag 7 oktober: HET IS ZOVER. OVERGANG, vandaag worden jullie
klaargestoomd voor het komende scoutsjaar. Het is afspraak om 14u
in het Schaveys park in Linkebeek. Om 17u mogen jullie ouders jullie
komen ophalen.
Zondag 14 Oktober: Vandaag is het Estafette Scouts Edition. Trek een
tshirt en een paar schoenen aan dat vuil mogen worden. Het start om
14u30 op de moesjebaaz en om 17u mogen jullie ouders jullie terug
komen halen (met eventueel een handdoek op de achterbank om op
te zitten ;)
Zondag 21 oktober: Zijn jullie klaar voor het coolste, tofste, actiefste,
zotste spel OOIT!! Kom dan zeker om 14u30 naar de moesjebaaz. Om
17u mogen jullie terug naar huis gaan. Bekomen van het super coole
spel...
Zondag 28 oktober: Deze week is er jammer genoeg geen scouts! De
leiding gaat op weekend. We zien jullie graag allemaal terug in
November xx
Als jullie zoon niet kan komen of later zal zijn ontvangen wij graag
een berichtje
Sam: 0479 06 91 43 Toon: 0477 23 53 00 Sieben: 0471 70 47 40

Jonggidsen
Joepie joepie jeee! De eerste paretter van het nieuwe scoutsjaar ligt weer klaar voor
jullie! Nu jullie fantastische en zeer enthousiaste leiding bekend is kunnen we er met
volle goesting invliegen.

7 oktober – 14u tot 17u
Doe jullie vuilste kleren aan want jullie
mogen zich verwachten aan een super
mega vuile overgang!
Denk maar niet dat jullie proper
terugkeren! Zeker de eerstejaartjes niet.
Ouders bij deze zijn jullie gewaarschuwd!
Jullie worden verwacht op de parking van
het park Schaveys.

14 oktober – 14u30 tot 17u
Benieuwd wat jullie vandaag te
wachten staat?
Kom dan zeker naar de Moesjebaaz!
Jullie leiding zit vol toffe ideeën!
Tot dan!

21 oktober – 14u30 tot 17u
Ook vandaag voorziet jullie
leiding een spannend spel!
We houden jullie niet langer in
spanning! Afspraak op de
Moesjebaaz.

28 oktober
Vandaag GEEN scouts!

Wanneer jullie NIET kunnen komen, gelieve een berichtje te sturen! Ook met vragen kunt u bij ons
terecht via deze nummers :
Emma : 0471 08 70 68

Arne: 0471 33 17 05

Robin: 0470 28 18 12

Jongverkenners
Dag mannen! Eerste maand van het scoutsjaar en we vliegen erin! Be there!

7 oktober: Vandaag gaan de eerstejaars onder jullie over! De anderen mogen
ons komen helpen om ze vuil te maken. Jullie worden verwacht om 14 uur aan
het park Schaveys. Om 17 uur mogen jullie weer naar huis. Trek niet uw
schoonste kleren aan.
14 oktober: Ja het zijn verkiezingen vandaag maar geen zorgen na het
stemmen komt jullie leiding graag een spel met jullie spelen. We willen jullie
wat beter leren kennen en eens zien of jullie wel opgewassen zijn tegen de
leiding. Van 14 u 30 tot 17 u op de Moesjebaaz.
21 oktober: We gaan den bos in vandaag! Afspraak om 14.30 uur op de
Moesjebaaz en jullie ouders mogen jullie daar weer om 17 uur komen halen.

28 oktober: Vandaag is er geen scouts want jullie
leiding is op leidingsweekend.

Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Lauren: 0478/821073
Lennart 0479/085253

Givers
Yow Givers, dit is de planning voor de maand september en oktober

30 september: 14u30-17u @MB

7 oktober: Afspraak van 14u tot 17u (MET
DE FIETS) aan park Schaveys! (foto is een
tip)

14 oktober: Afspraak van 14u30 tot 17u
@MB (foto is weer een tip)

21 oktober: Afspraak van 14u30 tot 17u @MB
(foto is weer een tip)

28 oktober: De leiding is op leidingsweekend, geen scouts dus vandaag!

Gelieve de leiding iets te laten weten als jullie niet kunnen komen! J

JIN
Zaterdag 6/10: Werken op de kaas- en
wijnavond van Sint-Victor Beersel en
ons jincafééééé !!! Afspraak om 16u
aan de Moesjebaaz.

Zondag 14/10: Overgang, doe jullie vuilste kleren maar aan!! J
Meer info over uren volgt op fb!

ZONDAG 21/10: We gaan samen nog bespreken wat we dit
weekend juist gaan doen! Wafelverkoop, gewone vergadering,…
Meer info volgt dus nog!

ZONDAG 28/10: De leiding is op leidingsweekend dus geen
scouts!

Kusjes, groetjes, lekjes van jullie leukste leiding xxx

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

