PARETTER NOVEMBER

Beste leden en ouders,
De eerste scoutsmaand is weer voorbijgevlogen en hopelijk heeft iedereen de
smaak te pakken! De leiding vond het alvast zeer leuk om oude bekenden en
nieuwe gezichten tijdens de vergaderingen te zien!!
Vergeet zeker het lidgeld van €40 niet te betalen op de scoutsrekening BE90 7341
0507 2732. Vermeld hierbij de tak en naam van uw kind. (Bv: KAPOEN – Baden
Powell)
De leiding verwacht steeds dat uw kind in perfect uniform naar de scouts komt,
m.a.w:
- Kapoenen: t-shirt (Scouts en Gidsen Vlaanderen), das (Scouts Beersel)
- Kawellen, jonggivers, givers en jins: scoutsbroek/-rok, scoutshemd en das.
https://www.hopper.be/winkel
De dassen zijn bij ons te koop aan €8.
17 en 18 november: Naar jaarlijkse gewoonte maken we weer wat reclame voor
onze SMULLERIJ. Zoals elk jaar vindt deze plaats in de Gemeentelijke Feestzaal
van Beersel (Hoogstraat 1, 1650 Beersel). Kom allemaal lekker smullen ten
voordele van onze scoutskas:
Zaterdag 17 november vanaf 17u
Zondag 18 november vanaf 11u30
Reserveren kan vanaf 8 personen en dit door een mailtje te sturen naar:
groepsleiding@scoutsbeersel.com
Ook onze website is weer klaar voor het nieuwe scoutsjaar. Vanaf nu zal de
communicatie voornamelijk via de site gebeuren. Ook de paretter zal hier elke
maand op komen te staan en zal zoals vorig jaar niet meer via mail verstuurd
worden. www.scoutsbeersel.be
Camille Verheyden
Lauren Lambrecht
Remko Dehertogh
groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Dag lieve kapoentjes, na een voorbijgevlogen maar fantastische
eerste maand van dit scoutsjaar beginnen we nu al aan de tweede! Maak jullie
allemaal maar klaar voor de maand november!
Nadat jullie ons een week hebben moeten missen gaan we er weer goed
invliegen vandaag! Zondag 4 november gaan we samen een prachtig kunstwerk
maken om de Smullerij mee te versieren!
Afspraak aan de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u.
Op 11 november zetten we ons zoals elk jaar
weer in voor het goede doel! Vandaag gaan we
namelijk dingen verkopen ten voordele van de
11.11.11-actie. Afspraak aan de gemeentelijke
feestzaal van 10u tot 12u.
Zaterdag 17 en zondag 18 november geven we
helaas geen scouts, maar niet getreurd je kan ons
nog altijd zien op de jaarlijkse Smullerij!!!
Kom zeker allemaal maar eens goed jullie buikje
vol eten dit weekend! Meer info staat bovenaan
in de paretter en online!

Het is alweer de laatste vergadering van deze maand vandaag .
Maar het wordt een leuke, 25 november is het vriendjesdag! Heb je een
vriendje of vriendinnetje die je eens wil meenemen naar de scouts dan is
vandaag de dag! We zien jullie aan de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u.
Dat was het dan weer voor deze maand.
Kusjes van jullie liefste leiding! Tot volgende maand!
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
Zondag 4 november: Vandaag gaan we eens zien wie er het
best met dobbelstenen kan gooien. Afspraak om 14u30 aan de
Moesjebaaz.

Zondag 11 november:
Vandaag gaan we ons weer
goed inzetten voor het
goede doel, namelijk voor
11.11.11. We verwachten
jullie om 10 uur aan de
feestzaal in Beersel. Om 12u
mogen jullie terug naar huis.

Zaterdag en zondag
17/18 november: Het is
weer tijd voor onze jaarlijkse
smullerij. Kom gerust eens
langs zaterdagavond of
zondagmiddag om lekker te
smullen van onze heerlijke
gerechten. Het is dus geen
gewone scouts.

Zondag 25 november: Het is eens tijd om een goede ruiltocht
te organiseren. Gewone uren aan de Moesjebaaz!
Als je niet kan komen, vergeet dan niet te verwittigen.
Max: 0479 89 07 93
Britt: 0472 01 34 52

WELPEN
NOVEMBERRRRRRRRR
Zondag 4 november
We gaan op ruiltocht! Waarmee eindigen we? Dat ligt in jullie handen. Afspraak van
14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.

Zondag 11 november
11.11.11! Vandaag gaan we zoals elk jaar Beersel rond
om ons steentje bij te dragen aan het goede doel. Jullie
worden om 10u verwacht aan de feestzaal (Hoogstraat
1), om 12u mogen jullie terug naar huis.

Zaterdag 17 – zondag 18 november
Geen vergadering, want de leiding helpt mee op de SMULLERIJ, ons jaarlijks eetfestijn!
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen eten! Meer info staat bovenaan in de
paretter.

Zondag 25 november
We gaan naar de konijnenberg, hier is een foto van een konijn en een berg, we kunnen
alleen maar zeggen dat het geweldig wordt. Normale plaats, normale uren.

Als uw 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
De eerste scoutsmaand zit er op. Hoog tijd voor een nieuw maandje scouts J
genaamd November.

Zondag 4 november: Doen we een ouderwets bosspel. Het
zal een super fantastisch spel worden. We verwachten jullie
om 14u30 aan de mb en om 17u mogen jullie naar huis.

Zondag 11 november: Doen we zoals elk jaar mee aan
de 11.11.11 actie! We verwachten jullie om 10u aan de
feestzaal (Hoogstraat 1, 1650 Beersel) en om 12u mogen
jullie naar huis. Wie komt zal beloond worden met een
lekkere verrassing!

Zaterdag 17 en zondag 18 november: Moeten we helaas
verplicht vrij geven, want jullie coole leiding moet dit
weekend werken op de Smullerij waar jullie natuurlijk van
harte zijn uitgenodigd. Zaterdag vanaf 17u en zondag vanaf
11u30. Kom jullie leiding dus zeker dag zeggen! Tot dan!

Zondag 25 november: Gaan we een stadsspel spelen en natuurlijk doen we dat in Beersel. We
verwachten jullie om 14u30 aan de mb en om 17u mogen jullie terug naar huis.
Dikke kusjes en tot volgende maand.
Kunnen jullie niet komen, graag horen we dat op voorhand.
Emma : 0471 08 70 68
Arne: 0471 33 17 05
Robin: 0470 28 18 12

Jongverkenners
Zondag 4 november
We hopen dat jullie klaar zijn voor de eerste zondag van de nieuwe maand!
Vandaag staat er een supertof spel gepland dus we hopen dat jullie allemaal
aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het nog toffer te maken. We zien jullie
hiervoor graag allemaal van 14.30 tot 17u op de Moesjebaaz.

Zondag 11 november
Vandaag is het 11.11.11 dus gaan we zoals elk jaar
geld inzamelen voor het goede doel. Hiervoor worden
jullie verwacht om 10u aan de feestzaal en mogen
jullie ouders je daar komen halen om 12u. Hopelijk
komen jullie allemaal mee vechten tegen het onrecht!

Zondag 18 november
Aangezien het dit weekend smullerij is geven we jullie vrij zodat je
zaterdagavond of zondagmiddag kan komen eten met je ouders en/of
vrienden. We zien jullie daar dan!

Zondag 25 november
Vandaag spelen we Fortnite-spel! Dus zorg ervoor dat je klaar bent om een
Victory Royal te halen en te halen om zo te tonen wie de beste is onder jullie.
Het spel zal duren van 14.30 tot 17u op de Moesjebaaz.
Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Lauren: 0478/821073
Lennart 0479/085253

Givers
November 4 à Neem iets saam met jou om te eet!
(14h30-17u @ mb)

11 November à 11.11.11. aksie !! (10u-12u @ munisipale
byeenkomshuis Beersel)

17 en 18 November à Smullerij !! (sien boodskapper !!)
25 November à Ons speel 'n speletjie! (14h30-17u @ mb)
Laat ons asseblief weet as jy nie kan kom nie!

Tilia (0476214925)
Billy (0491088148)

JIN
Zondag 4 november: door ons groot succes twee weken geleden gaan we vandaag
opnieuw wafeltjes verkopen voor, na en tijdens ’t scouts!!
Afspraak om 14u en rond 17u30-18u zullen jullie terug naar huis kunnen!

Zondag 11 november: 11.11.11-actie van 10-12u aan de feestzaal! Naast de
liefdadigheidsmissie die we hebben, hebben wij ook een RECLAMEMISSIE!!! Wij gaan
meeega veel flyers in de bussen van de mensen steken.

Het weekend van 16-17-18 november:
à wie wat gaat doen dit weekend en verdere info volgt op facebook.
-

-

Vrijdag 16 november: 3 van jullie kunnen parkeerwachter gaan spelen van 17u30 tot
21u.
Zaterdag 17 november:
o snoepverkoop + afwas op de smullerij afspraak om 15u30 aan de feestzaal!
o 3 van jullie kunnen opnieuw parkeerwachter spelen van 17u30 tot 21u.
Zondag 18 november: snoepverkoop + afwas op de smullerij afspraak om 11u aan
de feestzaal!

Zondag 25 november:
Klussen bij Maxime thuis!! Meer info via facebook!

xxxx
Vele lekjes van de liefste leiding!

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

