Paretter Februari

2020 - 2021

WOORDJE VAN DE GROL
JOEPIEEE
De examens zijn voorbij en de zondagvergaderingen kunnen weer beginnen.
We starten 2021 met de allerleukste spelletjes en activiteiten:
De kleine takken (kapoenen, kabouters en welpen) mogen na lang wachten weer naar
de Moesjebaaz. Het is winter dus zorg dat je warm aangekleed bent en hopelijk
kunnen we dan met jullie in de sneeuw spelen !!!
De activiteiten voor de grote takken blijven momenteel online. Voorlopig gelden deze
maatregelen tot 1 maart. Als hier verandering in zou komen, laten we jullie dat
natuurlijk zo snel mogelijk weten.
Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie altijd een mailtje sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be
Ter herinnering vermelden we nog eens de KA M PDATA :
Klein Kamp kapoenen, kabouter en welpen

: 11 - 18 juli 2021

Groot Kamp (jong-)gidsen en (jong-)verkenners

: 8 - 18 juli 2021

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM JULLIE TERUG TE ZIEN !!!
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DI KKE ( VI RTU E LE ) KN U FFE L VA N D E GRO LLI ES!!!
A N NA BE LLE, R EM KO, SA M EN J U LI ETTE
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KAPOENEN
Dag lieve kapoenen! Eindelijk kunnen we het nieuwe jaar beginnen.
Hopelijk zijn jullie klaar voor een topmaand!
7 februari: Alle dieren zijn ontsnapt uit de zoo! Komen jullie
ons helpen, zodat de diertjes allemaal weer thuis geraken.
Afspraak aan de Moesjebaaz van 14.30 tot 17.00.
14 februari: Vandaag spelen we een valentijnsspel. Zoveel
mogelijk hartjes veroveren is de boodschap! Afspraak aan
de Moesjebaaz van 14.30 tot 17.00.
21 februari: Wij vroegen ons af hoe slim onze kapoenen zijn.
Daarom testen we dit van 14.30 tot 17.00 aan de Moesjebaaz
met een leuke quiz!
28 februari: Weten jullie de weg in Beersel? Wij hopen van
wel, want vandaag verkennen we Beersel tijdens een
dorpsspel. Afspraak aan de Moesjebaaz van 14.30 tot 17.00.

Als 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
Hey Kabouters!! GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk zijn jullie klaar om van 2021
het beste scoutsjaar OOIT te maken! Wij alleszins wel! Februari is de kortste
maand van het jaar, en speciaal daarom ook de kortste Paretter ooit in de
geschiedenis van Scouts Beersel:
Elke zondag van 14u30-17u.
PS: Ziek? Blijf thuis!
PPS: Ligt er sneeuw? Dan gooien we de planning om. Doe zeker dikke kleren aan, goede handschoenen
en eventueel sneeuwspeelgoed mogen jullie ook meenemen!
PPPS: Gelieve iets te laten weten als je niet kan komen.
Ziezo dat was het.
Remko: 0479 03 30 50

Juliette: 0491 29 35 53

(Voor de nieuwsgierigen hier iets meer details "
%)
$
#
7/02/2021:
Vaccins; er zijn er te veel, te weinig, ze zijn te vroeg, te laat, het gaat te snel, het gaat te traag, …
Gelukkig krijgen de dokters en verplegers vandaag hulp van de Kabouters van Scouts Beersel. In het
Grote Vaccinatiespel moeten jullie er voor zorgen dat de juiste vaccins bij de juiste mensen
terechtkomen. Kom van 14u30 – 17u naar de Moesjebaaz!
14/02/2021:
Woohooo het is Valentijn. Hopelijk zijn jullie allemaal vrijgezel, want vandaag zoeken we voor elke
Kabouter de perfecte match. Meer verklappen we nog niet. Geen zorgen, we laten de welpen gerust.
Afspraak voor deze editie van Kabouter Island van 14u30-17u op de Moesjebaaz.
21/02/2021:
Vorig jaar is het nog net kunnen doorgaan, dit jaar spijtig genoeg niet. We hebben het natuurlijk over
BORT FOYARD, onze jaarlijkse fuif! Maar het is niet omdat de fuif niet doorgaat, dat wij met de
kabouters geen feestje kunnen bouwen!? WAAR ZIJN DIE HANDJES??? Kom naar de Moesjebaaz, doe
de opdrachten zo goed mogelijk en verzamel alles wat nodig is voor een feestje en wie weet blijft de
vergadering duren tot het donker is… Afspraak van 14u30-17u op de Moesjebaaz!
28/02/2021:
Amai, de voorbije weken waren vermoeiend. Vandaag houden we het rustig, maar daarom niet minder
leuk! Kom naar de Moesjebaaz van 14u30 – 17u en knutsel mee. Benieuwd naar wat we gaan
knutselen? Gewoon komen!

WELPEN :
Welpen we zitten met een probleem, jullie leiding heeft iets dom
gedaan. Jeff heeft aan de teletijdmachine zitten prutsen van
professor Barabas. Deze maanden zullen jullie ons moeten helpen
enkele dingen recht te zetten.
07/02: Gegroet ridders van scouts Beersel, u hulp is dringend gevraagd. Princes Line is
plotseling verdwenen. We denken dat ze wordt vastgehouden in een mysterieus kasteel
dichtbij. Er gaan geruchten in het dorp dat ze wordt bewaakt door een draak. Haal al jullie
moed bijeen en kom op de gewone uren naar de Moesjebaaz. (Oh ja voor ik het vergeet we
moeten wel incognito blijven dus kom verkleed)
14/02: Ben jij bereid om alles te doen voor je vaderland? Heb jij het in je om een echte
soldaat te worden? Kom dan op de gewone uren naar de Moesjebaaz (in uniform mag altijd).
PS:We hebben een geheime code van de Duitsers weten te bemachtigen. Kan jij ons
helpen?(. --.. --- -. -.. .- --. .- .- -. ...- .- .-.. -- --- . ... .--- . -... .- .- --.. ..--- ..- ..- .-. ...-- -----).

21/02: Vandaag gaan we op expeditie op onbekend terrein. We hebben samen met onze
oude vriend Columbus een nieuw gebied ontdekt. Kan jij al kaartlezen of omgaan met een
kompas? Laat dat maar eens zien op onze ontdekkingstocht. Jullie worden verwacht aan de
ingang van het domein van Huizingen op de gewone uren. Come prepared!!
28/02: ’S nachts is het allesbehalve veilig in Beersel. Er is namelijk een moordenaar op vrije
voeten. Hij noemt zichzelf ook wel Jack The Dripper. Ben je dapper genoeg om met ons op
onderzoek uit te gaan? Kom dan om 18 uur naar de Moesjebaaz. Als jullie het overleven
mogen jullie ouders jullie komen ophalen om 20:00.
PS: Een zaklamp kan handig zijn
Kan je niet komen? Laat dan iets weten door snel een sms’je te sturen naar
Line: 0495/15.30.24
Toon: 0477/23.53.00
Jef : 0470/21.50.44

Jonggidsen
Dag lieve jonggidsen, jammer genoeg mogen we nog niet samen komen en
elkaar terug in het echt zien… Maar we organiseren in februari wel opnieuw
online scouts! Joepie!
Ps. Wie nog niet in de Whatsapp groep zit mag een berichtje naar ons sturen
(onze nummers vind je onderaan), dan voegen we jou toe en gaat het
communiceren ietsje makkelijker!
Zondag 7/02 om 20-22 uur
Deze avond doen we van 20-22uur een online spelletjesavond!

Zondag 14/02 om 20-22 uur
Olalah! Vandaag is het de dag van de liefde! <3 Om Valentijn te
vieren spelen we een super tof online spel samen met de jv’s!

Zondag 21/02 om 20-22 uur
Wie is de mol? Het is de bedoeling dat jullie opdrachten uitvoeren,
maar 1 van jullie is de mol, die alles saboteert… Zal de mol
ontmaskerd worden??

Zondag 28/02 om 14-17 uur
Wat een mooie dag vandaag! Misschien is het een goed idee om
eens naar buiten te komen… Vandaag spelen we wandelbingo!

Kan je eens niet komen of zit je nog niet in de Whatsapp groep? Stuur ons dan zeker een berichtje!
Laura: 0471507121

Cathoo: 0468171630

JONGVERKENNERS
Jullie leiding is eindelijk klaar met alle examens en na een
maand geen scouts, zijn wij er weer helemaal klaar voor!
Vergeet zeker ook niet ons voor de online-vergaderingen te
verwittigen als je niet aanwezig kan zijn!

7 februari 2021
Kunnen jullie bewijzen dat jullie sterker zijn dan jullie leiding? Kom het maar vlug bewijzen!
Tip: kleed jullie sportief aan J

We verwachten jullie online om 14u30-17u!

14 februari 2021
Vandaag is het de dag waar alles rond de liefde draait… Willen jullie weten wat jullie leiding
vandaag voor jullie in petto hebben, kom het ontdekken van 14u30-17u… <3 <3 <3

21 februari 2021
Ra ra ra… hier 2 tips, de rest blijft een verrassing… We verwachten jullie online van 14u30-17u!

28 februari 2021
Om de maand februari af te sluiten, voorzien we weer een leuke en sportieve wandeling. Deze

wandeling mogen jullie, net zoals de vorige keer, maken gedurende heel de zondag. (Laat ons zeker
weten wanneer je niet kan komen.)
Xoxo jullie leiding

Februari 2021
Hoewel we 2020 reeds hebben ingeruild voor 2021 zullen onze
scoutsvergaderingen op de moesje nog steeds moeten
wachten. Wel bieden we uiteraard een heel assortiment aan
activiteiten aan on the web @jitsi. Among us, cards against
humanity, een escape room,… zoals je al hebt gezien, alles
kan.
Verdere details in verband met deze vergaderingen zullen we communiceren
via onze Whatsappgroep. In Februari zijn eindelijk zowel jullie als wij klaar met
de examens dus kunnen we de activiteit van de vergaderingen weer in de
volgende versnelling zetten. Daarom zal er ergens deze maand, mits enige
bevestiging van jullie, een vergadering zijn waarbij jullie nog is moeten
buitenkomen joepie! Verder plannen we deze maand een online technieken
vergadering, je vraagt je natuurlijk af hoe dat kan?! Kom het maar ontdekken!
Ook de winnaar van onze heuse talentenjacht zal bekend gemaakt worden!
Stay tuned, be safe en hou de whatsappgroep in de gaten (en reageer ook
hihi).
SEE YOU LATER ALLIGATOR
XOXO ANNABELLE EN SIEBEN

VERKENNERS
Hopelijk hebben jullie een toffe eerste maand achter de rug in 2021
(wat we betwijfelen aangezien er geen scouts was…)
Na een hele maand zonder scouts kijken we er naar uit om jullie
terug te zien!!
Jammer genoeg zal het deze maand nog steeds online te doen zijn
(geen zorgen het wordt nog altijd super leuk !!) We zullen dus
afspreken via whatsapp en kijken wanneer het voor jullie het beste
past.
Als je nog niet in de whatsapp groep zit, stuur dan een berichtje naar
een van ons zodat we jullie kunnen toevoegen. Het zal terug elk
weekend een vergadering zijn dus hou zeker een plaatsje van 2 uur
vrij voor ons!

Verkennerleiding

Lennart // +32 479 08 52 53
Sam // /32 479 06 91 4

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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