Paretter April
WOORDJE VAN DE GROL
Hallo iedereen,
Ook voor scouts Beersel zijn dit moeilijke en onzekere tijden. We weten ook niet
wanneer het weer toegelaten zal zijn om scouts te geven. Wij volgen de richtlijnen
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en van de regering op de voet. Indien er
veranderingen zijn zullen wij jullie hier ook op van de hoogte brengen.
Tot nu toe zijn alle activiteiten stopgezet tot alvast 20 april. Wij hebben een
activiteit voorzien voor zondag 26 april maar er is dus geen zekerheid of dit kan
doorgaan.
Tot nu toe blijven de takweekenden in april en de zomerkampen doorgaan maar
indien ook hier verandering in komt laten we dit ook weten.
In deze paretter kunnen jullie alvast wat leuke activiteiten ontdekken om thuis toch
wat dat scoutsgevoel terug te vinden.
Een stevige linker van de voltallige leidingsploeg,
Let goed op jullie zelf en hopelijk tot snel!

Bij vragen aarzel dan niet een mailtje te sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be

Remko, Lauren en Sam

KAPOENEN
KAPOENEN
Zondag 5,12,19 april
Nog steeds geen scouts vanwege corona
MAAR niet getreurd!
Hier vind je een aantal ideetjes om je wat bezig te houden!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw een kamp van dekens en kussens
Schrijf een brief aan een vriend, vriendin, oma, opa,... (mag ook iemand van de
leiding zijn)
Maak een puzzel
Vertel een mop aan iemand
Maak een zelfportret van wat je later wilt worden
Lees een strip
Maak een schilderwerk, misschien schuilt er een echte kunstenaar in jou!
Maak je eigen videoclip of film
Zet een liedje op en haal je beste dansmoves naar boven
Laat je mama of papa je geblinddoekt iets eten, jij raadt!!
Verkleed jezelf en maak een leuke selfie en stuur deze foto door naar ons!
Zoek leuke goocheltrucs
Maak een tekening van je LEUKSTE leiding. De allermooiste tekening krijgt een
verrassing...

Zondag 26 april
Ondanks de coronatijd hopen we jullie vandaag allemaal terug te zien met jullie allerleukste
gezelschapsspelletjes aangezien we deze vorige maand niet hebben kunnen spelen. Zijn
jullie kapoenen competitiebeesten? Dan kunnen jullie dat bewijzen
We verwachten jullie van 14u 30 tot 17u op de moesjebaaz. Moest het niet doorgaan
vanwege corona kunnen jullie thuis nog wat oefenen tot de tijd dat we elkaar terugzien!
Veel liefs van jullie leukste leiding xxx
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Kabouters
Hallo hallo liefste #kabouterstegencorona wij mogen geen scouts geven tot 20 april (allemaal
samen: oooohhh) Daarom voor de eerste keer in de scouts geschiedenis een paretter met
leuke opdrachtjes die jullie thuis (alleen) samen met behulp van mama, papa en huisdieren
mogen uitvoeren. Jullie moeten een filmpje of foto doorsturen naar de leiding en wij kiezen
uiteraard een winnares. Deze opdrachtjes zijn er om jullie op die saaie zondag actief bezig te
houden en we verwachten elke avond een foto van jullie tussen 18u en 21u
Email: robin.dehertogh97@outlook.com
Dit is voor ons ook niet leuk maar we doen er alles aan dat we weer terug kussen kunnen ge
en elkaar een dikke knuffel kunnen geven

Zondag 26 april: Vandaag spelen we een
super gaaf spel! Voelen jullie die kriebels
en energie ook al…? ☺ Kom het spel dan
maar vlug ontdekken! We verwachten jullie
aan de feestzaal in beersel van 14u30 –
17u!

SPELLETJES IDEEËN VOOR BINNEN ALS BUITEN
!! OPGELET: wie veel opdrachten doorstuurt kan punten verdienen, degene met de meeste
punten krijgt een verrassing op kamp ☺ !!
•
•

Maak buiten een kamp en stuur een foto door naar jullie leiding.
Speel eens een leuk gezelschapspel ’s avonds in plaats van tv te kijken ☺

Kabouters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkleed jullie zo creatief mogelijk in de paashaas, een paasei of een kuiken. Stuur
deze foto door naar de leiding.
Maak een mooie tekening van de kabouterleiding, de mooiste tekening krijgt een
verrassing ☺
Maak buiten 10 tuimelingen en vraag aan je ouders om er een filmpje van door te
sturen.
Maak de grootste puzzel dat je thuis hebt liggen en stuur een foto
Maak een foto met je huisdier, heb er geen mag dat met een familielid waar je een
dier nadoet
Maak een zotte foto met iedereen die ook #blijfinukot woont en gebruik deze #
(schrijf dat op een papiertje)
Maak een dansje (wie tiktok heeft mag dit hierop doen)
(delen met Robin: messenger, wathsapp en tik tok – hiermee kan ik moeilijk mee
werken maar ik vertrouw op jullie dat dit gaat lukken)
Trek een sportieve foto – wees creatief
Maak elke zondag een spannende vlog van je dag thuis ☺
Probeer zo veel mogelijk sokken aan te trekken en film wanneer je ze een voor een uit
doet.
Zing een liedje alsof je auditie gaat doen voor ‘The Voice Kids’.
Maak een filmpje van het Liedje old town road van Billy Ray Cyrus
Bouw een zo hoog mogelijke toren met allerlei spullen die je thuis vindt.
Eet je avondeten op zonder bestek ☺ (Enkel als dit mag van je ouders!)
Maak deze twee woordzoeker (zie verder) (afprinten)
o Als jullie kunnen raden wie er van de leiding ontbreekt in het
leidingwoorzoeker, dan schrijven jullie een <3 liefdesbrief <3 en een sorry brief
naar deze persoon. De eerstvolgende vergadering mogen jullie deze brief
afgeven. ☺ Wees zo origineel mogelijk.

PS: vergeet niet van alle opdrachten een foto of een filmpje te maken! We kijken er naar uit.
Deze wedstrijd eindigt dan ook 20 april om 21u en moeten alle filmpjes en foto’s binnen zijn.
Als jullie kabouter niet kan komen, laat dan zeker iets weten! (26 april)
Robin: 0470 28 18 12
Laura: 0494 87 0496
Lotte: 0495 72 30 86

Kabouters

Kabouters

Kabouters

WELPEN
Dag welpen!!
Ook in april zal de eerste 3 weken onze wekelijkse afspraak niet doorgaan door de coronamaatregelen.
Zondag 26 april
We hebben jullie nu al heel lang niet meer gezien en dus gaan we er meteen terug in vliegen
met een goed ouderwets bosspel!! We hopen jullie massaal terug te zien aan de moesje van
2u30-5u.
Om jullie bezig te houden de andere weken vinden jullie hier een fijne woordzoeker.

Kan je niet kom laat ons dan zeker iets weten. (Gsm-nummers terug te vinden op de site.)

Jonggidsen
Beste ouders en meisjes
Vergaderingen zullen er niet zijn tot en met 20 april (hopelijk). Als dit nog verlengd wordt
houden we jullie op de hoogte. Het scoutsweekend was gepland op het laatste weekend van
april dus is er nog geen zekerheid of het doorgaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit afgelast
worden maar we blijven hopen! Indien we iets meer weten houden wij jullie wel op de hoogte.

Maar aangezien jullie toch allemaal thuis moeten blijven hebben wij een paar leuke opdrachtjes
gevonden die jullie alleen en vanuit jullie thuis kunnen doen! hieronder vinden jullie een lijst met
enkele opdrachtjes waarvoor jullie de hele maand hebben om deze tot een goed einde te
brengen! Als jullie allemaal goed meedoen mogen jullie een beloning verwachten op kamp (
leiding doet de afwas, koffiekoeken, marshmallows,… )

- stuur foto met je scoutsuniform aan
- filmpje waarin jullie ochtendgymnastiek van samson en gert dansen
- video waarin jullie elk een zin van buurman mol zingen (editskills)
- zing bikke bikke bik hap hap hap met je familie aan de eettafel
- appel met choco eten op z’n scouts
- foto aan de moesjebaaz (alleen!)
- foto aan voordeur van de leiding !!!alleen
- naai een mondmaskertje
- onze carnavalvergadiging gaat niet door stuur dus jullie beste
verkleedsoutfit doorstuurt
- hoogste boekentoren
- vind een kampplaats van een van de vorige kampen op google streetview
- bouw de moesjebaaz na in de sims
- doe de coronachallenge (wc-rol)
Toppie bedankt

Om te bewijzen dat jullie het gedaan hebben mogen jullie de foto’s of video’s doorsturen via
Whattsapp naar 0491293553 of 0478665333! (Stuur een berichtje met je naam en dan maken
we een groep zodat jullie elkaars video’s kunnen zien)

Indien er nog bijkomende vragen zijn kunnen jullie ons steeds bereiken!

Lennart 0479 08 52 53

Juliette 0491 29 35 53

Yin-te 0478665333

Jongverkenners
Hallo jv’s! Virustoestanden hebben ons deze maand voorlopig maar één scoutsdatum
overgelaten, maar geen paniek, hier zijn voor elke zondag een aantal leuke opdrachtjes om
toch die leegte op te vullen tijdens de lockdown.

5 april
Leer de lyrics van “De Marie-Louise” van Bart Kaëll van buiten:
Refrein:
De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan
We werpen de netten van 's morgens tot
's avonds
Een magere vangst, maar je werkt als een
beest
Nog twee dagen dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we feest

De ouwe brengt ons wel naar veilige
oorden
De meester na God, kapitein van z'n schuit
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit
het noorden
Al ligt ie soms dronken in z’n kajuit
(Refrein)
Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Er knaagt iets in jou en je denkt weer aan
thuis
Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen
Als 't schip vergaat met man en muis

(Refrein)
(Refrein 2x)
Oh nee, geen plaats meer op de pagina!!! Oké, we skippen meteen naar het belangrijke
gedeelte:

24 – 26 april → het is absoluut niet zeker of het jonggiverweekend nog zal doorgaan,
maar we volgen de situatie op de voet en sturen zo snel mogelijk meer info.
Joviale parkiet

0468/17.16.30

Kwieke kauw

Mysterieuze
stekelstaartzwaluw

0495/15.30.24

0477/23.53.00

Gidsen
Liefste dagboek,
Het is dag 15 van de quarantaine, en ook bij mij begint het zwaar te
worden. We zijn vandaag dinsdag 1 april, euhm, woensdag sorry! Ik
begin alle dagen door elkaar te halen, ze zien er namelijk allemaal
hetzelfde uit. Wekker om 8u, opstaan om 8u30, ontbijten, studeren,
proberen te bewegen, ruzie maken met mama, en na het avondeten
nog een paar afleveringen van W817. Ja, doordat we elke dag bij
elkaar zitten maak ik ruzie met iedereen van het gezin. En die ruzies
worden steeds luider, harder, en ontstaan uit steeds onnozelere
situaties (deze ochtend is mijn mama boos geworden op mij omdat ik
cornflakes wilde eten terwijl ze al brood met choco had klaargezet).
Gelukkig begint de nieuwe maand, en onze leiding heeft ons gezegd
dat ze ons niet gingen vergeten. Ook al kunnen we zondag niet meer
vergaderen, nu iedereen toch thuis zit hebben ze ons gezegd dat we
tegen vandaag Whatsapp moesten downloaden en hen daarop een
berichtje sturen (0479 03 30 50). Ze zouden ons via daar opdrachten
doorsturen die we thuis kunnen doen. Alleen, maar toch tezamen. Zo
leuk dat onze leiding aan ons denkt! Normaal maken ze vandaag het
groepsgesprek en krijgen we onze eerste opdracht. Ik ben benieuwd.
Het zal leuk zijn om eens met iets anders bezig te kunnen zijn. Ik heb
hen vorige week een berichtje gestuurd, dus dat is in orde. Moest ik
dat vergeten zijn te doen tegen vandaag zou ik deze maand al met
strafpunten beginnen… En natuurlijk wil ik dat niet. Het laatste
weekend van april is er normaal wel vergadering, hopelijk wordt die
ook niet afgelast. Als dat niet zo is zie ik mijn collega gidsen terug van
14u30-17u in de Moesjebaaz. En het weekend erna… OP WEEKEND!
Dat gaat op dit moment nog door (mijn ouders hebben mij wel nog
niet ingeschreven), maar er bestaat een kans dat het ook niet
doorgaat. Het leven in quarantaine is niet enkel zwaar, verwarrend
en eentonig maar ook nog eens onzeker. Gelukkig heb ik jou, liefste
dagboek.

Xxx een doorsnee Gids
Remko: 0479 03 30 50

Arne: 0471 33 17 05

Verkenners
CORONA EDITION!!!!
Hier een paar dingen die jullie kunnen doen om ulle bezig te houden in deze donkere tijden.
◼
◼
◼
◼
◼

Doe eens een videochat met alle verkenners samen!
Wedstrijd memes maken
Beste tiktok filmpje maken
The Coronachallenge (Dat met die rol wc-papier)
Gewoon eens iets sturen in de messengergroep!

Hopelijk mogen we scouts geven op 26 april van 14 U 30 tot 17 U op de moesje. We houden
de richtlijnen in de gaten en we zullen het laten weten indien dit niet doorgaat.
We missen jullie!!!! XOXO

Kijk maar goed naar deze foto zodat jullie ons zeker niet vergeten!
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

