Nuttige info data en evenementen
Overschrijving
Het bedrag van € 50 dient op rekeningnummer BE90 7341 0507 2732 gestort te worden
voor 31 oktober, met vermelding van naam en tak. Dit jaar kunnen leden uit Beersel gebruik
maken van de verenigingencheque van € 10, die aangevraagd kan worden via de gemeente.
https://www.beersel.be/product/3153/verenigingencheque-voor-beerselse-jongeren

Jaarmarkt Beersel
Zoals jullie weten is er dit jaar geen jaarmarkt in Beersel zoals we die gewoon zijn. Daarom
organiseren wij Scouts Village, een openlucht café op het Herman Teirlinckplein aan de kerk
van Beersel. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 26 september, natuurlijk met de nodige
voorzorgsmaatregelen omtrent covid-19. Daarom is het dan ook noodzakelijk om een tafel
te reserveren! Dat kan via onderstaand reservatiesysteem:
https://eventalix.org/events/082b5a34-4b36-494b-902fab715cfa8b9f/orders?fbclid=IwAR03An5RQZfv8IFI3sb46yeylg1dgb-IPEyVlF10Uj8hcifSLMC4rle5Vh8

Op onze Scouts Village wordt de nieuwe leiding bekend gemaakt dus dit wil je zeker niet
missen!! Nieuwe leden kunnen zich die dag ook ter plekke inschrijven.
Overgang
Zondag 4 oktober is het weer overgang, die door de coronamaatregelen op verschillende
locaties zal plaatsvinden. De kleine takken (kapoenen, kabouters, welpen) worden verwacht
aan de Moesjebaaz van 14u tot 17u. De grote takken (jonggidsen, jongverkenners, gidsen
en verkenners) worden verwacht aan het park Schaveys van 14u15 tot 17u15.
Ze zullen allemaal weliswaar wat vuiler terugkeren dus voorzie je rakkers van reservekledij
(zeker voor degenen die overgaan). Het is misschien ook niet overbodig om iets te voorzien
om de banken in de auto mee te beschermen. De givers worden verwacht met de fiets voor
het geval wat later wordt!
Paretter
Elke maand wordt de paretter op de scoutssite gezet: www.scoutsbeersel.be. In het document
kan je algemene info en ook de maandelijkse activiteiten per tak vinden. Kijk dus zeker elke
maand naar de paretter om te weten hoe laat en waar de activiteiten doorgaan.
Bij extra vragen kan je steeds terecht bij de groepsleiding via
groepsleiding@scoutsbeersel.be

