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Woordje Van De Grol
Beste ouders,
Volgens de laatste maatregels mogen wij eindelijk weer volop
van start gaan! Iedereen, jong en oud, is weer welkom op onze
geliefde Moesjebaaz!
Wij zijn echter nog beperkt tot bubbels van 10 en de kinderen
zijn beperkt tot slechts 1 hobby per week!
Daarom vragen wij om voor de kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen en
jongverkenners voor heel de maand maart volgend inschrijvingsformulier in te
vullen tegen ten laatste 3 maart indien uw zoon of dochter scouts heeft
gekozen als die ene hobby!

Inschrijvingsformulier maart:
https://docs.google.com/forms/d/1MGZPWtVOtPzj0VPfeEIt6LaMVp91_V9uhgskQZja4cw/closedform#responses

OPGELET! Deze inschrijving is NIET definitief! Wij sturen jullie dan op 5 maart
een mail terug met welke data jullie zoon of dochter effectief mag komen!
Meer info kan je lezen op het inschrijvingsformulier zelf!
Als je kind toch niet kan komen laat dat dan zeker weten zodat we dat plaatsje
eventueel kunnen doorgeven aan iemand anders!
Voor de gidsen en verkenners wordt alles via de leden zelf gecommuniceerd!
Moesten de maatregels weer veranderen laten we dat natuurlijk zo snel
mogelijk weten!
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie altijd een mailtje sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be
Let op, de maand maart staat niet bekend om zijn prachtige weer! Zorg dus
zeker dat je kind aangepaste kledij heeft als dat nodig is, grote takken moeten
ook verplicht buiten blijven dus kleed je warm genoeg!
Wij zijn blij om jullie allemaal weer in het echt te mogen verwelkomen!
Dikke virtuele knuffel van de grol! Remko, Sam, Juliette en Annabelle
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KAPOENEN
Dag kapoenen! De tijd vliegt voorbij want hieronder is de paretter al van
maart.
7 maart: Vandaag spelen we nog eens een echt scoutsspel.
Probeer tot boven aan de ladder te geraken door elkaar uit
te dagen in het enige echte ladderspel. Van 14 u 30 tot 17 u
op de Moesjebaaz.
14 maart: Vandaag is het carnaval. We spelen dan ook een
carnavalspel waar jullie natuurlijk ook verkleed voor moeten zijn.
Trek je beste carnaval outfit aan en kom van 14 u 30 tot 17 u naar de
Moesjebaaz.
21 maart: Vandaag begint de lente. Om dit heugelijk moment te
vieren spelen we een ‘Jeeeuuuj het is lente!’ spel. Van 14 u 30 tot
17 u op de Moesjebaaz.
28 maart: Wij vragen ons af wat we allemaal kunnen doen in 1 minuut
tijd. Laten we het samen ontdekken op de Moesjebaaz van 14 u 30 tot 17
u.

Wij vragen uitdrukkelijk om ons iets te laten weten indien je niet
kan komen!
Lauren: 04/78.82.10.73
Lien: 04/70.51.91.88
Ada: 04/75.62.64.04

KABOUTERS
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zondag 7 maart
Pokemon Go ??? Dat is zo 2016 … , wij spelen vandaag
KABOUTER GO !!! Laat zien dat jullie snel kunnen lopen en
jullie heel Beersel van binnen en van buiten kennen … (hopelijk
hebben al die wandelingen jullie goed voorbereid).
We verwachten jullie van 14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.

zondag 14 maart
Vandaag is het 1jd om jullie te bewijzen en te strijden tegen jullie eigen
leiding. Wie zal er winnen, de leiding of de kabouters ???
De leiding zal jullie opwachten van 14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.

zondag 21 maart

hmmmmm eten jullie ook zo graag PANNENKOEKEN ? Onze maag begint
alvast te grommen :) Wij zorgen voor de ingrediënten en jullie mogen
versiering meebrengen (want wie de mooiste pannenkoek maakt, krijgt extra
veel pannenkoeken).
Kom jullie kookkunsten tonen van 14u30 tot 17u in de Moesjebaaz
!! we vragen jullie om een mondmasker mee te nemen voor 1jdens het koken

Na al die pannenkoeken, hebben we nood aan een beetje sport.
Warm jullie maar goed op, want vandaag beoefenen we de
allerlei ac1eve en GEKKE SPORTEN !!

zondag 28 maart

We spreken af van 14u30 tot 17u aan de Moesjebaaz.
Als je niet kan komen, laat dan zeker iets weten aan de leiding
Remko : 0479 03 30 50
Julie`e : 0491 29 35 53

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK :
h`ps://docs.google.com/form

s/d/1MGZPWtVOtPzj0VPfeEIt6LaMVp91_V9uhgskQZja4cw/closedform#res

WELPEN

Joepie het is maart! In
maart gaat de leiding
voluit voor duidelijkheid
en verstaanbaarheid, voor
klinkklare communicatie. Bij
deze,

elke activiteit 14:30-17:00
aan de Moesjebaaz
Zondag 7 maart: AMONG US! (in het echt!)
(niet “weerwolven”) (ja oke de hype is al
efkes gepasseerd)
Zondag 14 maart: sleutelwoord is eten (neem
dus iets om te eten mee)
Zondag 21 maart: weer iets cool (kom af!!!!)
Zondag 28 maart: silvologische exploratie
Veel liefs van

Floris
Jef 0470/21.50.44
Toon 0477/23.53.00
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Jonggidsen

Joepie chicka’s! We kunnen elkaar EINDELIJK weer in levende lijve zien
Want in maart gaan we weer vergaderingen organiseren op the one
and only MOESJEBAAZ. Jullie mogen één hobby per week kiezen, vergeet dus zeker
niet om je op voorhand in te schrijven want we mogen jammer genoeg maximum met
tien zijn

(meer info in de mail die de GROL hiervoor heeft gestuurd)

MAAR we zijn deze maand niet alleen… Heel de maand is er een jonggids AKA DE MOL
die al onze vergaderingen saboteert! Houd dus elke vergadering goed een oogje in het
zeil, want je beste vriendin kan eigenlijk je vijand zijn…

Zondag 7 maart – 14:30 -17u - Moesjebaaz
Normaal gingen jullie ons al in november bewijzen dat jullie TikTok famous zijn, maar
jammer genoeg stak miss Rona daar een stokkie voor. Kom dus deze zondag bewijzen dat
jullie de nieuwe opvolgers zijn van Charlie & Dixie D’Amelio! Wie een gsm heeft, mag die
meenemen

Zondag 14 maart – 14:30 – 17u - Moesjebaaz
Yo G’z, vandaag gaan we de enige echte quartier van Beersel ontdekken in een kei leuk
dorpsspel. BE THERE

Zaterdag 20 maart – 20u-22U – Moesjebaaz
We spelen vanavond een mega eng avondspel! Poesies zijn niet welkom, only the real
G’z!

Zondag 28 maart – 14:30 - 17u - Moesjebaaz
Al de hele maand is er een geniepige jonggids de vergaderingen aan het saboteren… Kom
vandaag ontdekken wie DE MOL(lige) jonggids is in het grote finalespel van DE MOL!
Kan je een keertje niet komen? Laat ons dat dan zeker weten!
Laura: 0471507121
Cathoo: 0468171630
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JONGVERKENNERS
Eindelijk kunnen we weer scouts op de MB geven! Net zoals
jullie kijken we hier heel erg naar uit!
Laat zoals gewoonlijk iets weten als jullie niet aanwezig
kunnen zijn.

7 maart 2021
Waar is ‘De stoel’? Herkennen jullie waar ‘De stoel’ staat? En kunnen jullie het ‘stoelspel’ winnen?
Kom het ontdekken van 14u30-17u op de MB!

14 maart 2021
Vandaag gaan we proberen in de geschiedenisboeken te belanden. We gaan proberen
wereldrecords te breken waar mensen versteld van zullen staan! De scouts van Beersel zal nooit
meer vergeten worden! Kom op de gewone uren naar de moesje en wees klaar om geschiedenis te
schrijven.

21 maart 2021
Hmmm… wat start er weer op 21 maart mannen? DE LENTEEEEEEEEE, dus zullen we er voluit van
genieten door ons in te leven in de rol van een echte kapitein te water. We gaan onze eigen “Black
Pearl” (voor de filmkenners) namaken en zeker en vast uittesten!!!! Wees dus voorbereid om niet
droog naar huis te gaan
.
Zoals gewoonlijk van 14u30-17u op de MB!

28 maart 2021
Nu jullie goed hebben kunnen oefenen met de online escaperoom, voorzien we vandaag een echte
escaperoom voor jullie… Be prepared… :))
We verwachten jullie van 14u30-17u op de MB!

Maxime: 0479 10 05 18
Louka: 0471 49 51 37

Alexander: 0032 474 06 98 40
Lotte: 0495 72 30 86

gidsen
Vriendinnen we mogen er weer invliegen! Tis eindelijk weer int echt te doen
dus hier is weer een goeie ouderwetse paretter! Er zijn nog altijd maatregels
die we moeten volgen dus doe zeker een mondmasker aan en blijf thuis als je
ziek bent! We zullen elke week via de whatsapp groep vragen wie komt zodat
we ons kunnen beperken tot een bubbel van 10, hou die groep dus zeker in
de gaten en laat weten of je komt of niet!

Zondag 7 maart
We gaan vandaag Beersel NOG beter leren kennen! Gewone uren gewone
plaats!
Zondag 14 maart
Vandaag is nog een raadsel, of misschien is dat een tip? Gewone uren gewone
plaats!
Zondag 21 maart
Het is omgekeerde dag vandaag, jullie beslissen! Bereid op voorhand een spel
(of iets anders) voor met heel de groep, of niet! Of verzin nog iets helemaal
anders, de keuze is aan jullie! (Hou rekening met de corona maatregelen
please and thanks!) Gewone uren gewone plaats!
Zaterdag 27 maart
AVONDVERGADERING
U bent welkom van 20u tot 22u!

Veel liefs,
Sieben en Annabelle

VERKENNERS

zondag 07/03/2021
We moeten na deze grote pauze nog eens werken aan jullie kamp skills. We spreken af aan
de scoutstuin om 14h30 en om 17h mogen jullie terug vertrekken.

zaterdag 13/03/2021
Na al dat werken en sjorren van de vorige vergadering hebben jullie wel een beetje rust
verdiend. Pak jullie stoeltjes mee en eventueel wat snacks en een dekentje, we gaan gezellig
bijpraten rond een vuurtje met 2m tussen ons. Afspraak om 20h aan de moesje, gedaan om
22h.

zondag 21/03/2021
HET IS ESTFATTE A LA SKOETE. Kom lekker opgewarmd naar de moesje 14h30, om 17h
mogen jullie als winnaar of verliezer naar huis.

zondag 2 /03/2021
Laatste vergadering van de maand, laten we dit afsluiten met een KNAL. Kom allemaal vol
verwachtingen naar de moesjebaaz om 14h30 en ga maar voldaan naar huis om 17h,

VERKENNERLEIDING
Lennart// +32 479 08 52 53
Sam// +32 479 06 91 43

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …

Webwinkel

https://www.hopper.be/winkel
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