Paretter Februari

WOORDJE VAN DE GROL
Hallo iedereen,
De eerste maand van 2020 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 op zaterdag 14 februari. 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 de
takweekenden zullen eraan komen!
Ter herinnering vermelden we ook nog eens de kampdata:
Kleine takken: 3-10 juli 2020
Grote takken: 21-31 juli 2020
Bij vragen aarzel dan niet ons aan te spreken of een mailtje te sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be

Remko, Lauren en Sam

KAPOENEN
NUTTIGE INFO

J Het kapoenenweekend is gepland. Meer info volgt snel in een mail,
maar hou zeker de data 27 tot 29 maart vrij J

Zondag 2 Februari
Na een lange pauze gaan we er terug invliegen. Klaar voor een acties
spel? Zorg dat je om 14h30 klaarstaat aan de moesje, om 17h mogen
jullie uitgeput naar huis ;)
Zondag 9 Februari
Vandaag gaan we zien wie het beste is, de kapoenen of hun leiding??
De strijd begint om 14h30 en is gedaan om 17h. Afspraak op de MB.
Zondag 15 Februari
PARTYTIME!! Het is weer tijd voor de jaarlijkse Bort Foyard fuif.
Jullie worden om 18h verwacht klaar om te feesten, feestje stopt voor
jullie om 20h. Het €2 ingang + extra centjes om iets te eten en/of
drinken.
Zondag 23 Februari
Dit weekend geen scouts want de leiding gaat zelf op weekend!! Tot
volgende maand xoxo
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

KAPOENEN

Kabouters
Dag liefste kaboutertjes van ons. Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar van ons drietjes en
dat al jullie wensen mogen uitkomen. Na een maand familie feesten, nieuwjaarsbrieven en
de vele proosten op 2020 is het eindelijk weer tijd voor jullie favorieten bezigheid: De Scouts
Zondag 2 februari: Vandaag gaan we eens zien welk
talenten jullie hebben want we gaan namelijk het enige
echte Kabouters Got Talent spel spelen. We spreken af
om 14u30 aan de MB (Moesjebaaz) en om 17u mogen
jullie terug naar huis 😊

Zondag 9 februari: Vandaag gaan we cluedo spelen, wie heeft er dr. Bibber
vermoord? Kom het mysterie samen met ons oplossen. Locatie: Moesjebaaz
van 14u30 tot 17u
(Een gelukkige verjaardag aan onze favoriete tweeling. Hiep
hiep hoera
Zaterdag 15 februari: Het is vanavond onze jaarlijkse fuif: Bort Foyard van 18u tot 20u in den
DOC. We spreken af op de parking en neem zeker 2 euro voor de
ingang + een gratis drankje en nog een beetje extra centjes voor nog
wat lekkers 😊

Zondag 23 februari: Snorry maar jullie leiding gaat zelf op
weekend. We geven dus GEEN scouts.

We zien jullie graag volgende maand terug liefste schatten van ons
Als je niet kan komen dan laat op voorhand iets weten anders verwachten we alle kabouters.
Lotte: 0495 72 30 86

Laura: 0494 87 0496

Robin: 0470 28 18 12

WELPEN
YOOOWW welpen! Na een maandje pauze hoop ik dat jullie er weer net zoveel zin in hebben
als vorig jaar! Bij deze de paretter vaan de maand februari!
Zondag 2 februari:
Laura en Alexander komen ook naar de scouts vandaag. Wordt jij hun nieuwe vriendje? Wie
zijn laura en Alexander zie ik jullie denken. Kom tussen 2u30 en 5u naar de moesjebaaz en
ontdek het samen met ons!
Zondag 9 februari:
Kom vandaag van 2u30 tot 5u naar de moesje want jullie leiding heeft een uitdaging voor
jullie. Kunnen jullie alle opdrachten goed uitvoeren, dan kunnen jullie beloningen voor op
kamp verdienen!
Zaterdag 15 februari:
Kinderfuif! Wohooow! Doe je beste kleren aan en haal je dansbenen boven! Afspraak van
18u tot 20u in Den DOC (Alsemberg) en neem 2 euro mee (ingang+gratis drankje).
Zondag 22 februari:
Deze week geen scouts voor jullie omdat wij met onze leidingsploeg op weekend gaan. Maar
we zien jullie volgende maand graag terug.
Kan je niet komen, laat iets weten!

Foto

JONGgIDSEN
Belangrijke mededelingen
‣ WE GAAN OP WEEKEND!!!!!! Duid 24-26 april dus zeker aan in jullie agenda !
‣ Een minder leuke mededeling … afgelopen maand is grumphy kat overleden.
Daarom staat deze paretter helemaal in teken van grumphy kat !!!

2 februari
Een maand lang geen scouts??? Dat moeten we dringend inhalen!!!
Daarom hebben we een super spannend, geweldig, fenomenaal spel
voorbereid !!!
Kom dus zeker naar de Moesjebaaz, van 14u30 tot 15u.

9 februari
Het is bijna Valentijn, maar voor de singles onder ons is dat niet altijd
de leukste dag van het jaar. Daarom organiseren we vandaag
GRAND BOEFFFF!!!! En vieren we samen onze liefde voor eten!
Neem allemaal iets lekkers mee en dan zien we jullie om 14u30 aan
de Moesjebaaz.

15 februari
Vanavond organiseren wij onze jaarlijke scoutsfuif! We spelen
daarom een avond spel aan de DOC in Alsemberg.
Afspraak van 18 u tot 20.

23 februari
Jullie leiding gaat op leidingsweekend. Met pijn in ons hart
geven we vandaag dus geen scouts. Hopelijk vervelen jullie je
niet te hard…

Laat ons zeker iets weten als jullie niet komen
Lennart 0479 08 52 53

Yin-te 0478 66 53 33

Juliette 0491 29 35 53

Jongverkenners
Hallo suikerklontjes, hier zijn we weer! Jullie sappige
smakelijke leiding is na een maand hard studeren en vooral veel
eten weer helemaal klaar voor een maand met de lekkerste jv’s.
Wat staat er op het menu deze maand? Vergeet vooral niet te laten
weten als je niet aanwezig kan zijn
Toon: 0477235300

Line: 0495153024

Cathoo: 0468171630

ZONDAG 2/02/2020
Vandaag komt er een speciale kok die een lekkere
aardappeltruffelsalade gaat voorbereiden op een bedje van
peterselie salade met een dressing van knolselder. Wil je weten wat
we gaan doen? KOM DAN GEWOON VAN 14:30-17u. NAAR DE
MOESJEBAAZ

ZONDAG 9/02/2020
Jongens, Line heeft honger dus jullie moeten eten
voor haar gaan halen! Dus ga op ruiltocht en zorg dat
Line lekker eten heeft op het einde van de
vergadering. Afspraak 14:30-17u. Moesjebaaz.

ZATERDAG 15/02/2020
How how how wat voor vettige verrassing hebben we deze keer voor
jullie in petto? Kom eens kijken in den DOC in Alsemberg en jullie zullen
het ontdekken! Afspraak van 18u-20u aan den DOC in Alsemberg!

ZONDAG 23/02/2020
Snif snif, wij zijn dit weekend jammer genoeg weg op een
superdeluxe gastronomisch weekend met de leiding dus lieve
kippenboutjes, dit weekend jammer genoeg GEEN scouts! Blijf
maar lekker thuis en eet veel!

Gidsen
Beste gidsen, we wensen jullie allemaal een fantastisch
jaar toe! We hopen dat jullie ervoor klaar zijn want we
gaan er weer eens goed invliegen na zo’n maand zonder scouts.
Vrijdag 31 januari
Om het nieuwe jaar te starten gaan we rustig beginnen. We gaan op
ons gemakske een film kijken dus neem gerust wat te eten en te
drinken mee. Jullie worden voor deze cozy avond om 20 uur aan de
Moesjebaaz verwacht en de ouders mogen jullie komen halen om 22
uur.
Zondag 9 februari
Het is tijd voor de eerste echte vergadering van het nieuwe decennia
dus daar moeten we vol energie aan beginnen. Jullie worden
verwacht om 14 u 30 aan de Moesjebaaz vol energie en klaar om er
in te vliegen en als jullie moe genoeg zijn mogen jullie tegen 17 uur
naar huis .
Zaterdag 15 februari
Het mag dan wel deze avond dikke boit zijn in het DOC maar we gaan
ons eerst opwarmen met een goed spel zodat jullie klaar zijn om erna
te komen feesten. Jullie worden om 18 uur aan het DOC in Alsemberg
verwacht en kunnen tegen 20 uur weer naar huis om jullie klaar te
maken voor de leuke scoutsfuif .
Zondag 23 februari
Spijtig genoeg zal er geen scouts zijn want wij zijn op
leidingsweekend. We wensen jullie toch een heel leuk weekend toe.

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

Verkenners
Dag jongens! Onze examens zijn voorbij en
we zijn terug helemaal opgeladen om er in te
vliegen met jullie!
31/1: Vanavond filmavond! Wij zorgen voor de
Netflix, jullie voor de Chill. Neem ook wat snacks en
anders lekkers mee. Van 20 u tot 22 u op de MB.
9/02: We gaan nog eens een echt spel spelen
vandaag. Kom van 14 u 30 tot 17 u naar de MB om
al jullie energie kwijt te geraken.
15/02: Om jullie goed op te warmen voor Bort
Foyard spelen we nog een spel. Afspraak aan de
DOC in Alsemberg om 18u. Het spel eindigt om 20
u.
23/02: Geen scouts want de leiding is op weekend.
Als je niet kan komen laat ons dan iets
weten via sms, bellen, mailen of
Messenger groep!
Lauren: 04/78821073
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

