Paretter februari 2019

Hallo iedereen,
De eerste maand van 2019 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.
Ook het groepsweekend (8-9-10 maart) komt steeds dichterbij. Binnenkort
zullen jullie een mailtje ontvangen met alle nodige informatie!
Ter herinnering vermelden we ook nog eens de kampdata:
Kleine takken: 4-11 juli 2019
Grote takken: 21-31 juli 2019

Tot volgende maand!!
groepsleiding@scoutsbeersel.be
Lauren, Remko en Camille

KAPOENEN
Eindelijk de eerste scoutsvergadering van het nieuwe jaar! Daar hebben we allemaal lang op
moeten wachten. Bij deze de planning.
Zondag 3/02 :
We gaan er direct goe invliegen en nog nekeer een echt scoutsspel spelen. In het bos of op
de hei, dat weten we nog niet, maar vrolijke vrienden dat zijn wij. Dit op de normale uren
(14u30-17u).
Zo 10/02 :
Vandaag gaan we van 14u30 tot 17u nekeer ons dorpje leren kennen, dit aan de hand van
een dorpspel. Als je na vandaag de kerk nog niet weet zijn, dan ben je waarschijnlijk verloren
gelopen aan de sporthal.
Zaterdag 16/02:
Het is vandaag weer onze jaarlijkse scoutsfuif, en omdat wij zondag liefst uitslapen
organiseren wij ook een supper leuke kinderfuif voor jullie. Dus haal jullie dans- en
feestbenen maar boven en kom tussen 18u en 20u naar feestzaal den DOC. Breng 2euro
mee voor den ingang en willen jullie iets drinken/eten, breng dan zeker een extra centje
mee.
Zondag 24/02 :
Vandaag worden jullie uitgedaagd door jullie leiding, het wordt een hevig strijd om te
beslissen wie er nu eigenlijk de beste scouts zijn. De leiding of de kapoenen? Kom dus
allemaal van 14u30 tot 17u naar de moesjebaaz en laat ons is zien wie de baas is.

Zoals gewoonlijk, als je niet kan komen laat zeker iets weten!

Kabouters
Heeyyyy liefste kabouters!
Het is al een tijdje geleden dat we elkaar laatst nog zagen, maar nu is er weer
een gloednieuwe scoutsmaand aangebroken.
Zondag 3 februari
Om de maand wat rustig in te zetten, zullen we
vandaag ons eens in alle mogelijke gezelschapsspelletjes
gooien. Als je thuis nog een gezelschapsspel hebt liggen,
dat je altijd al eens met de toffe mensen van scouts had
willen spelen, neem het dan zeker mee. 14u30-17u op de
MB.
Zondag 10 februari
Met 2 leiders die zich elke weekdag verdiepen in de wetenschappen kan het
toch niet anders dan dat we die wetenschap ook eens meenemen op een
zondag naar ’t scouts om wat te experimenteren. Afspraak om de gewone
uren 14u30-17u op de MB
Zaterdag 16 februari
Hij is er weer, na een heel jaar te wachten, de beste fuif
van heel het jaar, georganiseerd door de geweldigste
scouts:
BORT FOYAAAARDDD!!!
Deze gaat door in DOC in alsemberg van 18u-20u,
ingang is €2 en eventueel kunnen jullie wat meer
meenemen voor een drankje ;)
Zondag 24 februari
Op deze prachtige februari dag is het weer eens tijd voor een echt scoutsbeersel-classic bosspel, dus afspraak van 14u30-17u op den MB.
Als je er niet kan zijn, liefst ons te verwittigen :)
Max: 04/798 907 93
Britt: 04/720 134 52

WELPEN
Deze maand mogen de kinderen een lange broek aandoen wegens het koude weer.
Zondag 3 februari: Vandaag gaan we de ultieme welpenverkiezing houden!! Hebben jullie
het in je om ons te overtuigen dat je “het van het” bent? Laat het ons dan zeker zien. We
verwachten jullie om 14u30 op de moesjebaaz en jullie mogen worden opgehaald om 17u.
zondag 10 februari: SCOUTS IS SPORTIEF! We gaan een mix spelen van alle sporten.
Start: 14u30.

Einde: 17u

Zaterdag 16 februari: Vanavond gaan we is goed feesten! We verwachten jullie om 18u in
DOC voor de kinderfuif, neem zeker €2 mee voor ingang en beetje extra als je iets wil
drinken (ouders ook meer dan welkom J ). Feest is gedaan om 20u.
Zondag 24 februari: expeditie robinson op z’n scouts, afspraak om 14u30 aan de
moesjebaaz. Om 17u mogen jullie ouders jullie oppikken.

Als jullie zoon niet kan komen of latern zal zijn ontvangen wij graag een berichtje J
Sam: 0479 06 91 43

Toon: 0477 23 53 00

Sieben: 0471 70 47 40

Jonggidsen
Hey liefste, zotste, grappigste, speelse,…. Jonggidsen. Na een maand zonder
scouts, zijn wij er weer helemaal klaar voor een nieuwe maar korte maand.
Zondag 3 februari: We hopen dat de nieuwjaarswensen bij iedereen goed zijn aangekomen
Vandaag spelen we een spel. Welk spel? Kom dat maar ontdekken van 14u30 tot 17u, MB.
Zondag 10 februari: Vandaag spelen we “binnen de minuut” en zeg
geen euhhhh…. We zijn benieuwd welke jonggidsen het meest
kunnen babbelen. We verwachten jullie om 14u30 aan de MB en
om 17u mogen jullie naar huis.

Zaterdag 16 februari: Vandaag is het de bort foyard fuif. Maar wij gaan een
leuk avondspel spelen. We verwachten jullie om 18u aan de DOC In Alsmeberg
(op de parking) en om 20u mogen jullie naar huis.

Zondag 24 februari: Meisjes we gaan nog eens superleuk bosspel spelen. We
verwachten jullie om 14u30 aan de MB en om 17u mogen jullie 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
Dag jongens! Hopelijk hebben jullie ons super veel gemist. Na een maandje
pauze vliegen we er terug goed in!

Zondag 3 februari:
Vandaag spelen we een spel waardoor jullie Beersel wat
beter leren kennen! We verwachten we jullie van 14.30
tot 17.00u aan de Moesjebaaz. Tot dan!

Zondag 10 februari:
Vandaag staat er een supertof spel op de lijst waar jullie al lang op wachten.
Benieuwd wat we voor jullie in petto hebben? Afspraak van 14.30 tot 17.00u
aan de Moesjebaaz.

Zaterdag 16 februari: Vanavond hebben wij onze scoutsfuif en daarom
spelen we ervoor nog een avondspel. Afspraak om 18 u tot 20 u aan het DOC te
Alsemberg.

Zondag 24 februari: We gaan de laatste zondag van deze
maand goed afsluiten met een speciaal spel. Hiervoor moeten
jullie aanwezig zijn van 14.30 tot 17.00u aan de Moesjebaaz.

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

Givers
Zondag 3 februari
ü Bosspel
ü Afspraak van 14u30 tot 17u aan de MB!

Zondag 10 februari
ü Feest in het park
ü Afspraak van 14u30 tot 17u aan de MB!

Zaterdag 16 februari
ü BORT FOYARD!
ü Het Alsembergcity-spel
ü Afspraak aan DE DOC van 18u tot 20u!
ü Vanaf 21u mag je komen feesten!!
!!VVK kaarten bij ons verkrijgbaar!!
!!Verkoop je er 10 = gratis ingang!!

Zondag 24 februari
ü Stadsspel in Halle
ü Afspraak van 14u tot 16u30 aan het Station van Halle!
Vergeet niet te verwittigen als je niet kan komen!!
Tilia en Billy

JIN
Zondag 3/02
Momenteel staat er nog niets gepland voor dit weekend. Hopelijk vinden
wij/jullie een jobke om ons mee bezig te houden en wat moneys binnen te
brengen.
Begin alvast maar veel reclame te maken voor Bort Foyard!!!

Zondag 10/02
We hebben al veel gewerkt, hoog tijd om een spel te spelen. Afspraak van
14u30-17u aan de MB.
Zaterdag 16/02
R*D H*T VALENTINE NIGHT!!!
Wij gaan vanavond veel lekkers verkopen en hopelijk veel geld
verdienen!Afspraak om 15u aan de DOC.
Zaterdag 23/02
Lekkere soep maken. Meer info volgt.

Zondag 24/02
We gaan vandaag onze lekkere soep verkopen en ook gaan helpen opruimen
bij de giants. Meer info volgt.

xxxx
Vele lekjes van de liefste leiding!

