PARETTER OKTOBER

2020 - 2021

Beste ouders en leden,
We gaan er terug aan beginnen! Nu onze kampen achter de rug zijn en wij
gebrainstormed hebben over hoe we het komende jaar gaan aanpakken zijn
we helemaal klaar om jullie elke zondag te verwelkomen van 14u30 – 17u op
de Moesjebaaz. Het wordt weer even wennen, maar de Scouts is terug!

Wij starten elk jaar met onze Startdag in september, maar omwille van de
coronamaatregelen kan deze niet doorgaan. We willen jullie daarom graag allemaal
uitnodigen op ons Scouts Café, zaterdag 26 september. Ouders kunnen kennismaken met
de leidingsploeg, leden kunnen hun leiding komen ontdekken, … en dat allemaal met een
lekker drankje of een hapje voorzien door 3 Fonteinen Restaurant. Meer info en reserveren
via deze link:
https://eventalix.org/events/082b5a34-4b36-494b-902f-ab715cfa8b9f/orders
Het jaar zal er toch een beetje anders uitzien dan normaal. We moeten de groepen zoveel
mogelijk gescheiden proberen te houden, en dat zullen jullie ook merken in de Paretters.
Lees deze dus elke maand goed en volg op de Moesjebaaz duidelijk de richtingaanwijzers
voor elke tak.
We moeten helaas ook afscheid nemen van enkele leid(st)ers. Dikke merci aan Tom, Tilia,
Max, Laura, Yin-te, Louise, Robin, Arne en Amber. We zijn jullie heel dankbaar voor het
engagement, de leuke zondagen en de onvergetelijke kampen die we samen hebben
kunnen beleven!
We hebben vorig jaar gemerkt dat het belangrijk is om in contact te blijven met elkaar en
ook met jullie. Jullie vinden de gsmnummers van alle leiding in de Paretter, en de
emailadressen staan op de website. Hiermee zal de leiding met jullie communiceren over
weekends, speciale activiteiten, … Op onze website, Facebookpagina (Scouts Beersel) en
Instagrampagina (scoutsbeersel) houden we jullie ook op de hoogte van evenementen,
algemene informatie of eventuele wijzigingen in de planning. Hou dus ook deze 2 kanalen in
het oog. Voor andere vragen mogen jullie de leiding ook altijd contacteren via hun
emailadres of de groepsleiding via groepsleiding@scoutsbeersel.be
Of we klaar zijn voor een nieuw jaar?

’t zal wel zijn!
Groepsleiding
Sam Van Heghe
Juliette Van den Eynde
Annabelle De Visscher
Remko Dehertogh

Scouts Beersel
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KAPOENEN
Dag kapoenen! Het scoutsjaar kan eindelijk weer beginnen. We
vliegen er deze maand meteen goed in!
4 oktober: Vandaag is het overgang. We verwachten jullie om
14 uur aan de Moesjebaaz. Om 17 uur mogen jullie weer naar
huis. Doe kledij aan die vuil mag worden.
11 oktober: Vandaag leren we elkaar spelenderwijs wat beter
kennen. Denk almaar vast na wat jullie favoriete kleur, dier,
plant, land, vakantie, … is! Afspraak aan de Moesjebaaz om 14
u 30 en om 17 u mogen jullie terug naar huis.
18 oktober: Vandaag vinden de olympische scoutsspelen plaats
in het prachtige Beersel. Maak allemaal jullie spiertjes al maar los
en trek alvast jullie leukste sportoutfit aan! Afspraak aan de
moesjebaaz van 14u30 tot 17u
25 oktober: Vandaag trekken we het bos in om een typisch
scoutsspel te spelen! Oefen thuis zeker al eens je
sluiptechnieken! Afspraak aan de Moesjebaaz van 14u30 tot
17u00.
31 oktober: Oeeeehh het is Halloween. Kom verkleed naar de
Moesjebaaz om 18 u. Om 20 u mogen alle heksen, spoken,
vampieren en andere griezelige kapoenen terug naar huis.

Indien er vragen zijn of je kan niet komen laat ons dan iets weten!
Lauren: 04/78.82.10.73
Lien: 04/70.51.91.88
Ada: 04/75.62.64.04

KABOUTERS
04 / 10

Bij een nieuw scoutsjaar hoort natuurlijk een OVERGANG !! Bewijs
jezelf als echte kabouter van 14u tot 17u aan de Moesjebaaz
(enkel voor de kleine takken).
Tip : doe je vuilste kleren aan en leg wat vuilniszakken in de auto

11 / 10

outer outer outer wij zijn de kabouters!!! Maar wie zijn de kabouters eigenlijk …?
We komen het te weten tijdens een super mega cool KENNISMAKINGSSPEL !!
Van 14u30 tot 17u zullen jullie allerlei gekke dingen te weten komen over de leiding
en de andere kabouters. Afspraak aan de Moesjebaaz!!

18 / 10

Jullie leiding heeft een hele zomer gedanst en gescrolled op TIKTOK !!!
Eens zien of jullie meer views en likes kunnen verdienen dan de leiding.
Kom samen met ons the renegade, the savage, the say so … dansen van
14u30 tot 17u in de Moesjebaaz !!
Tip : Als je een gsm of Ipod hebt om zelf mee te filmen mag je die meenemen, maar
dat is zeker niet nodig

25 / 10

De herfst is volop bezig en dus is het hoogtijd voor een echt BOSSPEL !! Kom om
14u30 naar de Moesjebaaz en dan lopen we samen tussen de bomen, verstoppen we
ons onder de bladeren en zoeken we naar echte kabouters onder de paddenstoelen …

31 / 10

Het is HALLOWEEN !! Kom vanavond verkleed naar de Moesjebaaz,
waar we een griezelig spel zullen spelen. Alle heksen, weerwolven,
spoken en andere wezens worden van 18u tot 20u verwacht …
Tip : Als je bang bent van vampieren, neem dan een teenje knoflook mee

Hopelijk zijn jullie deze maand talrijk aanwezig !!!
Als je toch niet kan komen, laat dan iets weten aan de leiding.

REMKO : 0479 03 30 50

JULIETTE : 0491 29 35 53

WELPEN
Dag welpen! We gaan terug van start, hopelijk hebben jullie
er evenveel goesting in als wij! Dit gaan we doen in oktober:

Zondag 4 oktober: ’t Is zover, ketten: OVERGANG. Vandaag mogen jullie bewijzen
dat je de titel “welp” mag dragen. Reken er maar op dat jullie vuil terugkeren (zeker
de eerstejaars/nieuwe leden!). 14u-17u aan de Moesjebaaz.

Zondag 11 oktober: Jullie hebben ondertussen al ontdekt wie wij zijn,
vandaag gaan wij ontdekken wie jullie zijn! Wie zijn jullie, wat doen
jullie, en hoe goed (of hoe slecht) kennen jullie elkaar?

Zondag 18 oktober: Bij deze zondag hoort actie en spanning, kracht en doorzetting,
strategie en denkvermogen. Kom gecamoufleerd!

Zondag 25 oktober: Wij willen eens weten of jullie dingen weten. Weten jullie
eigenlijk iets? En kunnen jullie iets? Hebben jullie vaardigheden? Hopelijk wel,
we zullen het aan het eind van deze vergadering weten.

Zaterdag 31 oktober: het is Halloween! Bij Halloween hoort uiteraard een
halloweenactiviteit. Kom (als je durft) om 18u naar de Moesjebaaz, om 20u mag je er
terug opgehaald worden.

Tenzij anders vermeld, gaat het door aan de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u!
Kan je niet komen of heb je een belangrijke vraag, contacteer dan je nieuwe leiding:
0495/15.30.24
0477/23.53.00

Jonggidsen
Zondag 4/10
14:15-17:15
Park van Schaveys

Ben je slim en
hou je van
eten? Kom dan
zeker af! Niet
het geval?
Kom toch maar
af!

Zondag 11/10
14:30-17u
Moesjebaaz

Wie o wie
wordt… MISS
JONGGIDS
2020? Oefen
alvast je catwalk
en kom het
ontdekken
Bereid je mental
maar voor, want
dit word teen
helse strijd vol
van concurrentie!

Zondag 18/10
14:30-17h
Moesjebaaz

Jihoeeeeeee een
nieuw
scoutsjaar,
nieuwe leiding
en natuurlijk een
nieuwe groep!!!!
Hoog tijd om
een keer
gezamenlijk
beton te maken
met de groep

Zondag 25/10
14:30-17h
Moesjebaaz

Eerste jaars, krijg al
maar schrik!! Want
proper gaan jullie hier
niet van af komen 😈
Trek jullie vuilste,
maar dan ook vuilste
kleren al maar aan,
want de tweede-en
derde jaars zullen zich
eens goed laten gaan!
(en de leiding ook
natuurlijk

😈). Ouders wees
voorbereid en leg al
maar een vuilniszak
klaar in de auto want
het is… OVERGANG!!!!

Kan je een keertje niet komen? Stuur ons dan zeker een berichtje!

Laura: 0471507121

Cathoo: 04681730

Zaterdag 31/10
20u-22U
Moesjebaaz

Trek jullie engste
kostuum aan en
kom bewijzen dat
jullie allemaal
stoere jonggidsen
zijn (veel stoerder
dan de jv’s) en
geen schrik hebben
in het donker! Wie
durft te komen?...

Jongverkenners
4 oktober
Het is weer zo ver: de overgang! Trek jullie vuilste
kleren al maar aan en we zien jullie aan het Schaveys
park van 14u15-17u15.

11 oktober
Deze zondag leren jullie niet alleen elkaar beter kennen, maar als jullie jullie
best doen komen jullie ook het één en het ander te weten over ons… Kom
dit ontdekken op de Moesjebaaz van 14u30-17u!

18 oktober
Hebben jullie zin in iets lekkers? Kom het dan ontdekken van 14u30-17u op
de mb! J

25 oktober
Vandaag gaan we zien wie van jullie het beste is in verschillende sporten. We
verwachten jullie van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

31 oktober
Vandaag is het Halloween! Trek jullie griezelpakken al maar aan… We
verwachten jullie van 20u-22u aan de mb! (zaterdag)
Als je niet kan komen laat ons dan zeker iets weten!
Maxime: 0479 10 05 18
Louka: 0471 49 51 37

Alexander: 0474 06 98 40
Lotte: 0495 72 30 86

gidsen
dag liefste vriendinnen, een nieuw scoutsjaar kan
weer beginnen. We hebben elkaar een dikke 2
maanden ontzettend hard moeten missen, maar
dat gaf ons de tijd om over de allerleukste
vergaderingen te beslissen!
Natuurlijk gaan we met de superleuke overgang van start, wat
had je nu gedacht? Jullie worden op 4 oktober aan het park
schaveys verwacht (14u15-17u15) !
p.s. kom met de fiets
11 oktober
nu dat er op zit kunnen we er echt aan beginnen, maar wie zijn
wij, wie ben jij, daar moeten we nog even over bezinnen. Kom
elkaar maar ook jezelf beter leren kennen op de gewoonlijke
plaats en de gewoonlijke uren, je zal onwaarschijnlijk willen
dat het wat langer kon duren!
18 oktober
Hoe kan je elkaar nog beter leren kennen dan met je favoriete
gezelschapsspel? Neem er dus 1 mee en verder zien we nog wel.
Gezellig wordt het zeker en vast, wij halen de dekentjes en
kaarsjes wel uit de kast.
25 oktober
Het nieuwe scoutsjaar vieren we met toeters en bellen, en we
gaan dat natuurlijk aan heel beersel vertellen ! vandaag
ontdekken we de leukste plekkjes die hier zijn, we spreken af aan
de moesjebaaz het wordt vast en zeker ontzettend fijn !
31 oktober (zaterdag ! )
Zoals jullie zien is het vandaag halloween ! daarom nodigen wij
jullie uit van acht tot tien (20u-22u) ! wat we deze griezelige
avond zullen doen? Misschien heeft het wel iets te maken met een
pompoen? Maar misschien ook niet je zal het zelf moeten komen
checken, sowieso geweldige dingen om vandaag te ontdekken!
Als je niet kan komen aarzel zeker niet om ons te contacteren,
een miljoen kusjes van je 2 allerliefste knuffelberen ! xxx

VERKENNERS
Zondag 4 oktober
Eindelijk start het nieuwe scoutsjaar! Natuurlijk beginnen we met de overgang
dus jullie worden verwacht van 14.15 tot 17.15 in het Schaveys! Doe best
kleren aan die vuil mogen worden en neem best de fiets.

Zondag 11 oktober
Vandaag gaan we een teambuilding doen om elkaar wat beter te leren kennen.
Jullie worden hiervoor verwacht van 14.30 tot 17u op de moesjebaaz.

Zondag 18 oktober
Vandaag gaan we een beetje sporten voor de conditie terug naar boven te
krijgen na zolang thuis te zitten. Wie wil tonen dat hij de beste atleet is wordt
verwacht van 14.30 tot 17u op de Moesjebaaz.

Zondag 25 oktober
Vandaag gaan we eens kijken uit welk hout jullie gesneden zijn en of jullie al
een beetje meer op mannen beginnen te lijken dan op jongens! Kom jullie
bewijzen op de Moesje van 14.30 tot 17u.

Zaterdag 31 oktober
Aangezien het bijna Halloween is mogen jullie vanavond jullie beste kostuum
aandoen en een sluipspel komen spelen! Neem dus zeker een zaklamp mee en
kom naar de Moesjebaaz van 20u tot 22u.

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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