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WOORDJE VAN DE GROL
Beste ouders en leden,
Het is bijna paasvakan`e, maar scouts blij3 doorgaan (ook met Pasen geven wij scouts) !!

Voor de GROTE TAKKEN blij3 alles hetzelfde (we posten zo snel mogelijk een nieuwe inschrijvingslink
voor de jonggivers) en voor de KLEINE TAKKEN moeten we opnieuw werken met een bubbel van 10.
Kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners moeten zich dus inschrijvinen!!
Dat kan via deze link (t.e.m. donderdag 1 april) : hNps://forms.gle/vaDGAc17MRpPxVYWA

Jullie zullen deze maand waarschijnlijk veel paaseitjes eten (nadat jullie ze alle 30 in deze pareNer
hebben gevonden), maar de leiding hee3 nóg een LEKKERE ACTIE voor jullie:
Heb jij thuis ﬂapjes van brikken Joyvalle melk of barcodes van Soubry pasta verpakkingen?
Hou deze dan zeker bij en kom ze afgeven op een zondag aan de Moesjebaaz of stuur ons een
berichtje! Wij kunnen deze dan inruilen voor melk en pasta op kamp!
!!! Mogen we nog eens uitdrukkelijk vragen om de leiding iets te laten weten als jij/jouw kind niet kan
komen naar de vergadering. Zo kunnen ze `jdig de bubbels aanpassen.
Moesten de maatregels weer veranderen laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten!
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie al`jd een mailtje sturen naar
groepsleiding@scoutsbeersel.be

GROETJES VAN DE GROL !!!!!

Annabelle, Remko, Sam en JulieNe !!!

Gelukkige
verjaardag !!!
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KAPOENEN
Dag kapoenen! De lente is begonnen en wij hopen alvast op een
zonnige maand.
4 april:
Vandaag is het Pasen! En wij willen graag weten wie de beste
paashaas-speurder is, want die heeft lekkere paaseitjes verstopt.
We verwachten jullie aan de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u00.

11 april: De leiding doet een grote
opkuis, dus er is GEEN scouts. :(

18 april:
We spelen het we-mogen-niet-op-vakantie-gaan-maardaar-trekken-de-scouts-zich-niets-van-aan-spel! Bereid
je voor op een reis door alle continenten! Afspraak op
de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u00.

25 april:
Tijdens de lente valt er in het bos veel te ontdekken!
Ook weten we hoe graag de kapoentjes in het bos
spelen. Daarom spelen we vandaag weer een
geweldig bosspel! We verwachten jullie aan de
Moesjebaaz van 14u30 tot 17u00.

We vragen uitdrukkelijk om iets te laten weten als je niet kan komen!
Lauren: 04/78.82.10.73
Lien: 04/70.51.91.88
Ada: 04/75.62.64.04
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KABOUTERS

Hallo

beste Kabouters! Ik ben
) heeft gevraagd of ik

dat

en de kabouterleiding (de allerleukste Juliette en

deze maand de Paretter wou schrijven. Leuk hé? Natuurlijk wil ik
! Er is wel een klein probleempje: mijn

voor de allerleukste en allerbeste

computer doet wat raar, ik krijg de tekst maar niet op de juiste plaats of in de
… Maar ik ga nooit een

heel

uit de

weg om de allerleukste en

veel trots presenteer ik jullie: DE PARETTER!

kabouterleiding te helpen, dus met

Zondag 4 april: De
paashaas is in
land

een

de kabouterleiding

in

mand

er

OVERAL eitjes
liggen! Kom

mij komt dineren. Ze

hebben een 5 gangenmenu gevraagd
ik kan helemaal niet koken.

Gelukkig
ik
nog wel wat oud
brood liggen van 2 maanden
, en
geleden

je
meezoeken met
kabouterleiding?

Van

Zondag 25 april:
Zondag 11 april: geen scouts doordat

maar er zit

als ik me niet

vergis nog ergens een

muis! Hmmmm Smakelijk

!

pannenkoeken bakken
voor mij maar is dat niet

kunnen
doorgaan?
die

al maar

weg, want jullie mogen het

proberen deze maand!
van 14u30 – 17u op de

Moesjebaaz.

Laat iets weten als je niet kan komen!

MONDMASKER VERPLICHT
voor tijdens het koken!
Ahja, voor ik het

Zaterdag 17 april: een avondspel vandaag! Ik ga

geheime opdracht

: doe je beste

sluipkleren aan en probeer de leiding zo vaak mogelijk
te doen

vorige maand

gingen

Afspraak

Juliette: 0491 29 35 53
Remko: 0479 03 30 50

jullie nog een

blijkbaar

gewoon opnieuw

– 17u

op de Moesjebaaz!

volgorde, en de lettertypes

spel (vooral aan Juliette)!

Wie

het best? Afspraak van 18u-20u op de Moesjebaaz!

: ik

eet mijn
graag met heel veel
lekkere dingen erop.

Neem

maar dingen mee om de
pannenkoek
en te

versieren!!
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Welpen
Elke vergadering deze maand zal doorgaan op de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u ! .

04/04
Vandaag zullen jullie strijden om de titel ‘beste kok van
Scouts Beersel’. Een speciale jury zal aanwezig zijn en
jullie kooktalenten goed in de gaten houden. Bereid je
alvast voor op de spannendste en belangrijkste
kookwedstrijd van het jaar!

11/04
Spijtig genoeg moeten jullie vandaag jezelf
bezig zien te houden. De leiding is heel druk
bezig met de lokalen een beetje minder een
stort te maken. Mis ons niet te veel, volgende
week staan we er weer voor jullie!

18/04

Alles draait vandaag om huizen, geld en
overwinning. Als je het linkse spelletje herkent,
dan ben je alvast goed voorbereid. Maar wees nog
niet te zeker van je stuk, want er zouden wel
eens onverwachte wendingen kunnen optreden in
het spel.

25/04
Denk jij een boot te kunnen maken die er even
goed uitziet als deze? Of doe je het zelfs beter?
Vandaag zal jij de kapitein worden van je eigen
vlot. Oefen al maar vast op je zwemtechnieken,
want als je niet sterk genoeg bent zal je vlot
zinken.

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 Floris: 0468/22.20.06
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Jonggidsen
Hey hey lieve jonggidsen! Hieronder vinden jullie de paretter voor april!
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!

Zondag 4/4
Vandaag gaan we eens tonen wat de jonggidsen in hun mars hebben! We gaan namelijk
wereldrecords (proberen) verbreken!! Misschien lukt het ons om wereldrecordhouders
te worden van de meeste cd’s te laten balanceren op 1 vinger of van de hoogste wcpapier toren te bouwen? De vergadering gaat door van 14u30-17u op de Moesjebaaz.

Zondag 11/4
Jammer genoeg is er geen scouts vandaag, maar we zien jullie graag terug volgende
week!

Zondag 18/4
Joepie joepie jeej! We doen een sjorvergadering. We gaan dus niet alleen heel veel pret
beleven, maar ook nog skills bijleren voor op kamp
Kom dus zeker af, van 14u30-17u
op de Moesjebaaz.

Zondag 25/4
Vandaag doen we een leuke fietstocht naar Gaasbeek! Vergeet dus zeker jullie fiets niet
We spreken af om 14u30 op de Moesjebaaz en zouden terug moeten zijn om 17u.
Tot dan!

Kan je een keertje niet komen? Stuur ons dan zeker een berichtje!
Laura: 0471507121

Cathoo: 0468171630
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Het is onze tweede maand terug en het gaat alleen maar
leuker worden!!!
Laat zoals gewoonlijk iets weten als jullie niet aanwezig
Het is onze tweede maand terug en het gaat alleen maar
kunnen zijn.
leuker worden!!!

Zondag 4 april 2021

Laat zoals gewoonlijk iets weten als jullie niet aanwezig
kunnen zijn.

Deze zondag is het tweede beste feest van het jaar: PASEN!!!!!! Dit betekend natuurlijk dat we een
super tof paasspel gaan spelen. We gaan jullie nog niet zeggen wat het is maar verwacht jullie al
maar aan iets dat zelf de paashaas zou willen meedoen.
Zondag
4 april
202114h30 en om 17h mogen jullie terug weg.
We spreken
af om
Deze zondag is het tweede beste feest van het jaar: PASEN!!!!!! Dit betekend natuurlijk dat we een
super tof paasspel gaan spelen. We gaan jullie nog niet zeggen wat het is maar verwacht jullie al
maar aan iets dat zelf de paashaas zou willen meedoen.
We spreken
af om
14h30 en om 17h mogen jullie terug weg.
Zondag
11 april
2021
Vandaag is er spijtig genoeg geen scouts want de leiding gaat de moesjebaaz opkuisen. We zien
jullie volgende week terug voor een geweldig spel!

Zondag 11 april 2021
Vandaag is er spijtig genoeg geen scouts want de leiding gaat de moesjebaaz opkuisen. We zien
Zondag
18 aprilweek
2021terug voor een geweldig spel!
jullie volgende
Vandaag spelen we het grote estafettespel. Dit betekent dat jullie het tegen mekaar gaan opnemen
in verschillende onderdelen. Dit gaat door op de moesjebaaz van 14h30 tot 17h. Moge de beste
winnen!

Zondag 18 april 2021

Vandaag spelen we het grote estafettespel. Dit betekent dat jullie het tegen mekaar gaan opnemen
in
verschillende
Dit gaat door op de moesjebaaz van 14h30 tot 17h. Moge de beste
Zaterdag
24 aprilonderdelen.
2021
winnen!
Nu dat we alweer 2 maand scouts hebben op een zondag namiddag gaan we er terug eens wat
verandering in brengen met een klassiek avondspel. Kom hiervoor om 20h naar de moesjebaaz.
Om 22h mogen jullie terug naar huis.

Zaterdag 24 april 2021

Nu dat we alweer 2 maand scouts hebben op een zondag namiddag gaan we er terug eens wat
verandering in brengen met een klassiek avondspel. Kom hiervoor om 20h naar de moesjebaaz.
Om 22h mogen jullie terug naar huis.

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

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

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

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

gidsen
Nieuwe maand, nieuwe ideeën, nieuwe paretter!
Hou nog altijd de whatsapp groep in de gaten en laat weten
of je kan komen of niet!

Zondag 4 april
Het is Pasen! Kom naar de Moesjebaaz op de gewone uren en ontdek wat de
paashaas mispeutert heeft vandaag.
Zondag 11 april
Deze zondag is er geen scouts
de leiding is heel het weekend druk bezig!
Maar geen zorgen volgende week zijn we terug en zal de moesje er helemaal
spik en span uitzien!
Zondag 18 april
Om de paasvakantie mooi af te sluiten gaan we vandaag chillen in het park met
een leuk gezelschapsspel of een al iets extremere versie van een
gezelschapsspel
, anyway gewone uren gewone plaats!
Zondag 25 april
Vandaag gaan we jullie sjorkunsten nog eens uittesten en eventueel wat
bijschaven. We spreken af aan de tuin hopelijk in het zonnetje van 14u30 tot
17u.
Veel liefs van je kapoen(en),
Sieben en Annabelle

Verkenners
Aangezien het vandaag Pasen is gaan jullie vandaag jullie jeugd kunnen
herleven door kampen te bouwen in het bos, en dan paaseitjes bij elkaar te
gaan stelen. We spreken af op de Moesjebaaz op de normale uren!!

Vandaag moet jullie leiding de hele dag alle lokalen opkuisen. Daarom krijgen
jullie uitzonderlijk nog eens vrije zondag deze maand.

Wij hebben geen plannen, jullie hebben (hopelijk) geen plannen. Laten we er
dan samen een top namiddag van maken. Wij verwachten jullie aan de moesje
van 14u30 tot 17u voor een (hopelijk) top namiddag.

Aangezien De mol nu toch al een maand terug te zien is gaan we eens
uitzoeken of jullie het programma zouden kunnen winnen. ( Jammer genoeg
kan de scouts geen geldprijs geven, maar we vinden wel iets anders met
dezelde waarde. ) Kom dus zeker naar de Moesje van 14.30 tot 17u.

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

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …

Webwinkel

https://www.hopper.be/winkel

Hopper winkel

DIESTSEVEST 92 3000 LEUVEN

E-mail

winkel.leuven@hopper.be

