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.

16 en 17 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 16 november vanaf 17u
Zondag 17 november vanaf 11u30
Reserveren kan vanaf 8 personen en dit door een mailtje te sturen naar:
groepsleiding@scoutsbeersel.com
Hopelijk mogen we jullie hier allemaal verwelkomen!

Groetjes van de GRO(eps)L(eiding)
Sam Van Heghe

Lauren Lambrecht

groepsleiding@scoutsbeersel.be

Remko Dehertogh

KAPOENEN
Nu iedereen elkaar kent is het tijd om het scouts te
beginnen met een goede start!
Zondag 3 november
Om na Halloween even te bekomen van al het snoep gaan we
vandaag verschillende sporten doen. Doe je beste
loop/voetbal/spring/zwem schoenen maar aan. We verwachten jullie
vol energie om 14h30 aan de moesjebaaz en om 17h mogen jullie
uitgeput terug naar huis J
Zondag 10 november
Vandaag toont zijn Beersel haar goede hart en gaan we deelnemen
aan de 11.11.11 actie van dit jaar. We verwachten jullie om 10u aan
de Moesjebaaz, om 12u mogen jullie terug naar huis J.
Zondag 16 - 17 november
Jammer genoeg geen scouts deze zondag L Gelukkig zijn jullie meer
dan welkom de smullerij!! Laat je buik vullen met al het lekkers dat
we te bieden hebben.
Zondag 24 November
Wij kennen Beersel al helemaal uit ons hoofd. Jullie ook? Vandaag
spelen we een interactief stadspel. Jullie zijn meer dan welkom vanaf
14h30 aan Moesjebaaz en om 17h mogen jullie naar huis met al jullie
nieuwe kennis over Beersel.
Als jullie zoon/dochter niet kan komen of eventueel later zal zijn
horen wij dit graag via een sms’je J

Sam // +32 479 06 91 43 Annabelle // +32 470 22 51 79 Louka // +32 471 49 51 37

Kabouters
Hellokes iedereen!!! Wij staan al te popelen om wat deze maand allemaal
voor ons in petto heeft:)) Wil jij er ook achter komen? Volg de lijntjes en misschien vind je
het! En als je het niet vindt, dan heb je dikke pech (zoals Berenice zou zeggen);)
Zondag
3 november

Het is weer
SMULLERIJ !!! Kom
jullie buikjes rond
smullen met jullie
mama, papa, mami,
oma, opa, opi,
mémé, pépé, neef,
nicht, tante, oom,
overgrootouders,
betovergrootouders
…

Zondag
10 november

Vandaag is het DE
dag om te bewijzen
dat JIJ de
sterkste/slimste/
leukste/liefst/beste
bent! We spelen 1
tegen allen. Jullie
worden tussen
14u30 en 17u aan
de MB verwacht.

Zaterdag &
Zondag
16&17
november

Vandaag is het
VRIENDJESDAG!!
Breng een
vriendinnetje mee,
want we spelen
een supercool spel
vandaag!! Afspraak
aan de MB van
14u30 tot17u.

Zondag
24 november

Vandaag steunen
we 11.11.11. !!
Jullie worden van
10u tot 12u aan de
Moesjebaaz
verwacht!

Tot dan!!!
PS: vergeet ons zeker niet te verwittigen wanneer je niet zou kunnen komen;)
Robin: 04 70 28 18 12
Laura: 04 94 87 04 96
Lotte: 04 95 72 30 86

Paretter Welpen

3/11/19: we spreken met iedereen om
14u30 af aan de moesjebaas voor een
massa bosspel. Jullie mogen terug
opgehaald worden om 17u.
10/11/19: Deze zondag spreken we
met iedereen af om 10u aan de
moesjebaas voor 11.11.11. Jullie
mogen terug opgehaald worden om
12u aan de moesjebaas.
17/11/19: Dit weekend gaat de
smullerij door, dus is er dit weekend
spijtig genoeg geen vergadering. Maar
Jullie zijn zeker en vast welkom om
eens goed te komen eten met heel de
familie.
24/11/19: Deze zondag spreken we
met iedereen af aan Sportoase in Halle.
Iedereen zou 3 euro moeten
meenemen en uiteraard jullie
zwemzak. Jullie worden om 10u
verwacht aan de ingang van het
zwembad en jullie mogen terug
opgehaald worden om 12u30.
Tom :0479762997 Louise:0491293223
Max:0479100518

Jonggidsen
2 NOVEMBER
Hoe snel wordt jij bang? Kan je uit de klauwen van de
vampiers blijven? Test het uit: afspraak zaterdagavond
2 november van 20u tot 22u op de Moesjebaaz.
10 NOVEMBER
Naar goede gewoonte doen wij met de scouts ook af en toe eens een goede daad bij ons
op straat. Daarom spreken we vandaag af aan de Moesjebaaz van 10u tot 12u voor de
jaarlijkse 11-11-11 actie. We verwachten jullie allemaal aanwezig!
16-17 NOVEMBER
Tijd om te smullen en jullie buikje te vullen met lekkers op onze jaarlijkse
smullerij. Vergeet je vrienden en familie niet uit te nodigen! Jullie zijn
welkom zaterdag vanaf 11u30 en zondag vanaf 17u in de Gemeentelijke
feestzaal van Beersel.
24 NOVEMBER
Vandaag spelen we een standaard spel, of toch niet
zo standaard… Kom het te weten tussen 14u30
en 17u op de Moesjebaaz.
Laat zeker iets weten als je er niet bij kan zijn.
Kusje van jullie liefste leiding
Lennart (0479085253), Juliette (0491293553) & Yin-te
(0478665333)

Jongverkenners
Zaterdag 2/11 - HALLOWEEN
Boeeee! 💥 Al bang? Bereid jullie al maar voor op een super-enge escape room …
Want wie weet geraken jullie er niet meer levend uit mhuahahah. Kom allemaal
verkleed in jullie meest weerzinwekkende kostuum dat je maar kan vinden. Afspraak
aan de MB van 20u tot 22u.
ZONDAG 10/11 - 11.11.11

Vandaag boys, vandaag gaan wij een goede daad verrichten. Kom
allemaal om 10u naar de MB en om 12u mogen jullie ouders jullie komen
halen. OPGELET!!! Afspraak aan de Moesjebaaz dit jaar en NIET aan de
feestzaal.

Weekend 16-17/11
Hmmmmmmmm smullen dit weekend! Kom allemaal met jullie
familie, buren, vriendjes, huisdieren, liefjes, iedereen die je maar
kan vinden naar het lekkerste eetfestijn van het jaar! SMUL-LERIJ!!!! Jullie zijn zaterdag welkom vanaf 17u en zondag vanaf
11u30.

Zondag 24/11
Dag lieve kindertjes. Vandaag gaan we het wat rustiger aandoen.
Aangezien we in België wonen en het hoogstwaarschijnlijk wel zal
regenen, gaan we lekker binnen zitten. Pak allemaal jullie
lievelings(gezelschap)spel mee en we gaan er een kei gezellige namiddag
van maken. Afspraak om de gewone uren aan de MB.

Kan je niet komen?? BOEEEEE!! Laat het ons dan
zeker weten!
Line: 0495/15.30.24 | Toon: 0477/23.53.00 |
Cathoo: 0468/17.16.30

Gidsen
Wel hallo beste gidsen nu jullie jullie leiding weten kunnen we goed aan het
jaar beginnen ! Vanaf nu zal elke paretter de gsmnummers bevatten van jullie superleuke
leiding; altijd leuk moesten jullie een seintje willen geven moesten jullie niet kunnen komen.
Jullie kunnen het natuurlijk ook altijd laten weten via de officiële Messengergroep van de
gidsen als er vragen zijn . Well thats it, laten we er maar eens goed invliegen zou ik zo
zeggen.

Zondag 3 november
Vandaag gaan we het grote Halloween spel spelen. We hopen dat jullie klaar zijn om eens
goed te griezelen op deze coole en angstaanjagende vergadering. Het zal sowieso goed
griezelen op de moesjebaaz tussen 14:30 en 17 uur. Zie jullie dan !

Zondag 10 november
Wij zijn allemaal goed voor elkaar en helpen graag de mensen en dat gaan we vandaag ook
eens gaan bewijzen om voor 11.11.11 rond te gaan om de mensen in nood hulp te bieden.
Kom jullie warme harten eens tonen tussen 10 en 12 aan de moesjebaaz.

Zaterdag 16 en zondag 17
Dit weekend is het smullerij !!!! graag zouden we hebben dat jullie elk 1 dag komen werken
samen met ons en samen mensen lekkere gerechten opnemen, serveren en afruimen. Wie,
wanneer en de uren bespreken we nog via Messenger maar wat wel al vast staat is dat het
aan de feestzaal is. See you there

Zondag 24
Aaaah het is weeral het einde van de maand wat ging dat weer snel . Om het einde van
november te vieren gaan we het Grand Bouf-spel spelen. Jullie worden verwacht met jullie
originele gerechten om 14:30 aan de moesjebaaz en als we vol en rond zijn gegeten mogen
jullie ouders jullie komen halen om 17 uur (gouden tip : hoe origineler hoe beter en wie
weet valt er iets te winnen ).

Remko : 0479 03 30 50
Arne : 0471 33 17 05

Verkenners

Indien je niet kan komen laat ons dan zeker iets weten!
Lauren: 04/78.82.10.73
Sieben: 04/71.70.47.40

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

