Paretter Maart

Beste leden en ouders,
De maand maart is aangebroken en dat betekent ook dat we bijna op
groepsweekend gaan. Hier nog eens de belangrijkste informatie:
Dit zal van 8 tot 10 maart plaatsvinden in La Fresnaye te Dworp (Prins
Boudewijnlaan, 1653 Dworp). Vrijdagavond spreken wij af om 18u00 aan La
Fresnaye. Zondag kunnen jullie de kinderen daar terug komen ophalen om 12u00.
Het weekend zal €30 kosten, dit geld mag samen met de ID-kaart afgegeven
worden aan de leiding bij aankomst.
Het thema van het weekend is Reis rond de wereld! Het is dan ook de bedoeling
dat de kinderen in dit thema verkleed komen!! Wat nemen jullie mee op
weekend?
-

verkleedkledij
identiteitskaart
matje of opblaasbare matras
slaapzak
pyjama
1 knuffel
toiletgerief
ondergoed
sokken
regenjas
reservekledij (zeker een dikke pull voor ‘s avonds)
zaklamp

We kijken ernaar uit!

6 april organiseren wij ook onze enige echte Skoetequiz. Vergeet jullie dus zeker
niet in te schrijven!

Camille Verheyden, Lauren Lambrecht en Remko Dehertogh
groepsleiding@scoutsbeersel.be

KAPOENEN
Gegroet allerliefste, zotte bende kapoentjes! Er is weer een
nieuwe maand aangebroken en daarbij hoort een nieuwe paretter!
Zondag 3 maart: De jongens tegen de meisjes! Wie zal er winnen? Kom
het ontdekken op de moesjebaaz van 14u30 tot 17u.
8-9-10 maart: GROEPSWEEKEND!! Hopelijk hebben jullie er allemaal
zin in! Wij kunnen al niet meer wachten! Zie voor de info over het
groepsweekend het woordje van de grol boven in deze paretter.
Zondag 17 maart: Na een intensief scoutsweekend houden we het
rustig deze week en gaan we lekker ontspannen! Van 14u30 tot 17u op
de moesjebaaz.
Zondag 24 maart: We gaan nog eens knutselen vandaag! We zien jullie
op de moesjebaaz van 14u30 tot 17u.
Vrijdag 29 maart: Vandaag gaan we als echte scouts eens een spannend
sluipspel spelen! Doe zeker warme kleren aan en neem een zaklamp
mee! ;) We zien jullie aan de moesjebaaz van 18u tot 20u.
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 3 maart: Het is eens tijd nu dat
het hopelijk iets minder koud is om
goed vuil te worden met een leuk
bosspel. Afspraak op de gewone uren
(14u30 tot 17u) aan de Moesjebaaz.
Het weekend van 10 maart: We gaan op
groepsweekend! Voor verdere info kan
je terecht bij het woordje van de grol dat vanboven in de paretter
staat. Hopelijk kunnen jullie voltallig aanwezig zijn.
Zondag 17 maart: Vandaag, beste kabouters, staat er onze eer op het
spel. We gaan een groot chiro VS scoutsspel spelen. We willen
iedereen op zijn fitst en op zijn allerbest. Ga snel nog eens die gym
binnen en ga snel nog eens langs de sporthal, want het is tijd om
het eeuwenoude gevecht voor altijd te beslechten. Afspraak aan het
Schaveys, dit is dezelfde plaats als de overgang en dit op de gewone
uren.
Zaterdag 23 maart: Na lang uitstel is het er
toch eindelijk van gekomen, vandaag 23
maart 2019 van 18 tot 20u in de
Moesjebaaz , gaan we een gezellige
filmavond houden. Pak allemaal maar een
goede film en een beetje snacks mee. Tot
dan!
Zondag 31 maart: Het is tijd om eens een
goed ouderwets ladderspel te spelen ze. Op
de gewone uren worden jullie verwacht aan
de Moesjebaaz.
Contact:
Max Lalleman: 0479 89 07 93
Britt Walravens: 0472 01 34 52

WELPEN
MARS - MÄRZ - MARZO - март

-

-

zondag 03/03
Vandaag gaan we ons dorp veroveren. We starten om 14u30 aan de Moesjebaaz en
eindigen daar om 17u, hopelijk kennen jullie Beersel dan van binnen en van buiten.
vrijdag 08 - zondag 10/03
’t Is eindelijk zover. We gaan met de ganse scouts op weekend! Alle info staat
bovenaan deze paretter.
vrijdag 15/03
We gaan deze avond gezellig een film kijken. Jullie zijn welkom van 18u tot 20u,
breng gerust een dvd en/of chips mee.
zondag 24/03
Nu de lente is begonnen, gaan we eens naar het bos voor een spannend spel.
Normale uren, normale plaats.
zondag 31/03
Benieuwd hoe we deze scoutsmaand afsluiten? Kom het ontdekken van 14u30 tot
17u op de Moesjebaaz.

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
Dag lieve jonggidsen, zijn jullie klaar voor deze nieuwe maand? Het wordt er weer
eentje vol amusement en plezier! Jullie leiding heeft van alles in petto!!

Vrijdag 01/03
Nog eens zin in een leuke filmavond? Kom dan zeker van 20u tot 22u
naar de moesjebaaz! Neem jullie lekkerste snacks mee en jullie
favoriete film. De tickets zijn gratis!

Weekend 8/03 – 10/03
Jeej het is eindelijk zover! Info is te vinden bij het woordje van de grol.

Zondag 17/03
Rarara wat staat er vandaag op het programma? Tip : jullie kijken er al
heel lang naar uit! Geen idee waarover we het hebben? Kom het dan
zeker ontdekken van 14u30 tot 17u aan de moesjebaaz.
Meisjes het wordt een vergadering om zeker niet te missen!

Zondag 24/03
Eens zien wie de echte scoutsmeisje zijn in onze groep! Ga de
uitdaging aan! We spelen vandaag Expeditie Robinson. Afspraak aan
de moesjebaaz van 14u30 tot 17u.

Zondag 31/03
Wie zijn de sportievelingen onder jullie? Dit wordt een echte sportvergadering. De
leiding staat vol energie klaar voor jullie! Afspraak om 14u30 aan de Moesjebaaz en om
17u gaan jullie hopelijk moe terug naar huis.

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 3 maart: Vandaag spelen we honkbal! Maar geen normale… Kom het
ontdekken om 14 u 30 op de Moesjebaaz. Jullie mogen weer naar huis om 17 u.

8-9-10 maart: Dit weekend gaan we allemaal samen op groepsweekend. Wij
kijken er alvast naar uit! In ‘het woordje van de grol’ vind je meer informatie.

Zondag 17 maart: Het kamp komt steeds dichterbij en daarom gaan we
vandaag leren sjorren. Kom van 14 u 30 tot 17 u naar de Moesjebaaz.

Zondag 24 maart: Wij zijn op zoek naar de sterkste JV, wij zijn ook op zoek naar
de snelste JV, wij zijn ook nog op zoek naar de behendigste JV. Denken jullie
deze rol te kunnen vervullen. Kom jullie bewijzen om 14u30 aan de
Moesjebaaz. Om 17u keren jullie hopelijk met een fantastische titel terug naar
huis!

Zondag 31 maart: Oei! Er is een moord gebeurd op de Moesjebaaz. Kunnen
jullie achterhalen wie het gedaan heeft? Afspraak om 14 u 30 op de
Moesjebaaz en tegen 17 u moet de moord opgelost zijn.

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

Givers
HEY GIVERS, HIER IS DE PLANNING VOOR DE MAAND
MAART!

3 MAART:
WE DOEN MEE MET DE
BOSPLANTACTIE AAN HET
HALLERBOS! MEER INFO VIA
FACEBOOK/SMS!
(ADRES = HOUTVELD, HALLE)

8-9-10 MAART: GROEPSWEEKEND à ZIE WOORDJE VAN DE GROL

17 MAART: BOYS VS. GIRLS!
GEWONE UREN, GEWONE LOCATIE

24 MAART: TILIA IS ER NIET, BILLY
ORGANISEERT EEN LEGER ACTIVITEIT!
GEWONE UREN, GEWONE LOCATIE!

31 MAART: HET IS CARNAVAL,DUS GAAN WE WE SAMEN NAAR DE
STOET KIJKEN! AFSPRAAK VAN 14U TOT 16U AAN HET STATION VAN
HALLE.

Kusjes en lekjes, Team Billia

