PARETTER MEI

2020 - 2021

WOORDJE VAN DE GROL
Welkom bij de laatste Pare@er van het jaar!
Achter de schermen zijn we met de leidingsploeg volop bezig met de
kampvoorbereidingen, want zoals jullie (of jullie kinderen) kijkt de
leiding hier ook heel hard naar uit, dit jaar nog meer dan andere jaren!
Voor we op kamp kunnen vertrekken, schrijven jullie best ook deze
data in jullie agenda:
VRIJDAG 30 APRIL 20u30 INFOSESSIE GROEPSKAMP
Tijdens deze infosessie zullen we uitleggen hoe een tentenkamp eruitziet, zowel voor kleine
takken als grote takken. Deze infosessie is voornamelijk bedoelt voor ouders die hun kind
voor de eerste keer meesturen op tentenkamp maar alle ouders zijn natuurlijk welkom. De
prakUsche informaUe ontvangt iedereen sowieso nog via de Kamppare@er, begin juni (als ook
wij de coronamaatregelen zullen kennen).

KAMPINSCHRIJVINGEN BEGINNEN 30 APRIL EN LOPEN TOT EN MET 23 MEI!
Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/CVeygvJigQCyaBj37

ZONDAG 23 MEI INDIVIDUELE STEEKKAART + TWEEDEHANDS KAMPMATERIAAL
Deze dag kunnen jullie op de Moesjebaaz terecht voor hulp bij het invullen van de
Individuele Steekkaart (die de Medische Fiche bevat). Vind je je lidnummer maar nergens?
Geraak je niet ingelogd? Wat is dat eigenlijk, die Individuele Steekkaart en waarom is deze zo
belangrijk? De leiding legt het je graag uit en vult ze eventueel samen met jou in. Jullie
kunnen vandaag ook terecht op de Moesjebaaz voor tweedehands kampmateriaal aan heel
lage prijzen. Gamellen, drinkbussen, bestek, … kan je vandaag vinden op ons mini
rommelmarktje!
Daarnaast zijn er nog enkele acUes die ons ﬁnancieel enorm kunnen helpen! Je vindt ze op
de volgende pagina.
We willen alle ouders ook graag bedanken voor het vertrouwen en geduld en hopen jullie graag
terug te zien bij het vertrek op kamp!
Groetjes van de GRO(eps)L(eiding) !!!

BEZORG ONS EEN SUPER KAMP,
DANZIJ DEZE ACTIES !!
WAFEL- & TRUFFELVERKOOP
Hmmmm, wie is er nu geen fan van (chocolade) wafels
of truﬀels? De tak die het meeste dozen kan verkopen
zal op kamp rijkelijk beloond worden! Koop lekkere
wafels, steun onze scoutskas én help mee om je zoon
of dochter een extra speciaal kamp te bezorgen via:
h@ps://forms.gle/KumSEaDiCvtAjbSC8 .

GRATIS PASTA OP KAMP!
Spaar Soubry Barcodes voor gratis pasta op kamp!

GRATIS MELK OP KAMP!
Spaar Joyvalle Melkflapjes voor gratis melk op kamp!

TROOPER
Doe je kampaankopen via Trooper en wij
krijgen automatisch een %!
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KABOUTERS
De laatste maand van dit scoutsjaar begint, maar dat is niet erg want we maken er
een extra leuke maand van en zien jullie terug op scoutskamp !!!
Laat zeker iets weten als je niet kan komen :
Remko : 0479 03 30 50
Juliette : 0491 29 35 53

ZONDAG 02/05 :

ZONDAG 09/05 :

ZONDAG 16/05 :

ZONDAG 23/05 :

VRIJDAG 28/05 :

14u30 tot 17u

14u30 tot 17u

14u30 tot 17u

14u30 tot 17u

18u tot 20u

Moesjebaaz

Moesjebaaz

Moesjebaaz

Moesjebaaz

Moesjebaaz

Het is lente en dus tijd voor de
GROTE LENTEKUIS !!!
Ook wij dragen vandaag ons
steentje bij : samen gaan we afval
opruimen in de straten van
Beersel.
Hoe kan dat nu???? De leiding
heeft dit jaar nog geen
DORPSSPEL georganiseerd ?!
Dat maken we goed met een extra
leuk en spannend dorpsspel

De laatste vergadering van dit jaar …
maar afsluiten doen we met een knaller !!!
FEESTJE !!!!!!!!!!!!!

Wie ? Wat ? Waar ? Hoe ? Waarom ? ….
Wij hebben jullie nodig om een

Zeker komen want de leiding heeft

mysterieuze zaak op te lossen en dat

een VERRASSING voor jullie!!!!!!!!

binnen de tijd!!
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WELPEN
Jongens, we zijn aangekomen bij de laatste maand van het scoutsjaar!!!! Kom nog 5
keer plezier maken met ons, dit gaan we doen:

Zondag 02/05
Wij dagen jullie uit: welpen tegen leiding! Van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz.

Zondag 09/05
Wat we vandaag doen? Het een gigantisch mysterie. Kom het met ons ontrafelen,
van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz.

Zondag 16/05
Water is een bron van leven. Een stille getuige, een onverstoorbare kracht. Water
zwijgt en water spreekt. Water, eeuwig en grenzeloos. En deze zondag draait
helemaal om water. 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

Zondag 23/05
Als echte scouts zetten we ons in voor een schonere buurt! Kom mee de handen uit
de mouwen steken van, jullie raden het juist, 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

ZATERDAG 29/05
We sluiten het jaar in stijl af met een gezellige avond, en we zien elkaar terug op
een geweldig kamp. Kom van 18u tot 20u naar de Moesjebaaz.
Veel liefs, jullie leiding als welp:

0468/22.20.06

0470/21.50.44

0477/23.53.00

Jonggidsen
Is het al mei, ook wel gekend als de laatste scoutsmaand?!? We gaan het scoutsjaar
afsluiten met een knaller!!!
MAAR: Laura heeft per ongeluk vertaalknop geduwd waardoor heel de paretter in
verschillende talen staat. Hopelijk kunnen jullie ontrafelen wat we deze maand gaan doen
want het wordt KEI LEUK!!! Probeer zeker te achterhalen wat er juist geschreven staat, want
soms moet je dingen meenemen! P.S. vergeet niet zoveel mogelijk wafels te verkopen tegen
13/5. De jonggidsen gaan voor de overwinning!!!!
Bestellingen wafelverkoop plaatsen via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBM9TRCo_fdYnADLR6ypRkp7FgqXUQr4nD3xv
O4AZUwHqOCg/viewform
ZONDAG 2/05 – 14:30-17u – MB
зөвлөгөө: массажны галт тэрэг, скраб, тос, бясалгал, йог, хумсны будаг, нүүрний маск, эр
үүл мэндийн өдөр
ZONDAG 9/05 – 14:30 -17u – MB
Namuhla uzohlangana nobuso obusha! Uma uzibuza ukuthi kusho ukuthini lokho, nakanjani
kufanele uze lapho!

Jonggidsen
VRIJDAG 14/05 – 20u-22u – MB
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ZONDAG 23/05 – 14u30-17u – MB
ਂ ਼ਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੰ ਬਰਫ ਦੀ ਠੰਡੇ
ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦ਼ਾਰ ਮਜੇਦ਼ਾਰ ਬੋਰਡ ਗੇਮਜ ਵਿਆਉਦ
ਸ਼ਾਿਰ ਿਈ ਵਿਆਰ ਕਰਨ਼ਾ ਪੈਂਦ਼ਾ ਹੈ. (ਸ਼ਾਡੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਧਰੁਿੀ ਵਰਿੱਛ਼ਾਂ ਿਈ: ਜੇ ਿੁ ਹ਼ਾਨੰ ਜਿਦੀ ਠੰ get ਿਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਿ਼ਾਧ
ਕਿੱਪੜੇ ਵਿਆਉਣ਼ਾ ਵਨਸਚਿ ਕਰੋ)
!! ਅਿੱਜ (23/05) ਿੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿੇਫਿਸ 13.00 ਿੋਂ 14.30 ਅਿੇ 17.00 ਿੋਂ 18.00 ਿਿੱਕ ਚੁਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਿੋਂ ਇਿ਼ਾਿ਼ਾ,
ਇਕ ਛੋਟ਼ਾ ਵਜਹ਼ਾ ਵਫਸ਼ਾ ਮ਼ਾਰਕੀਟ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਵਜਿੱਥੇ ਿੁ ਸੀ ਂ ਵਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਿ਼ਾਈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗੇਮਿੇ ਨ ਆਵਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ
ਿਈ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਿ ਕਰੋ ਵਕ ਿੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਿ ਸ਼ਾਰੇ ਿੇਫਿ ਿੇਚਦੇ ਹੋ ਵਕਉਵਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਈ ਇਹ ਕਰੀਏ.

ZONDAG 30/05

Dessverre må vi hoppe over i dag fordi vi nesten har eksamener. MEN: ikke bekymre deg,
for vi kommer til å ta igjen! Søndag 27. JUNI arrangerer vi en superfin jogi-bbq for å
avslutte året. Så har vi sett hverandre for leir. Forhåpentligvis kan vi være tilbake med alle.
Så husk å ta med deg kjøtt, mat du vil spise eller veggie-alternativer! Vi vil holde deg
informert for videre fremgang.

Kan je een keertje niet komen? Laat ons dat dan weten in de Whatsappgroep of stuur ons
een sms’je!
Laura: 0471507121 Cathoo: 0468171630
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JONGVERKENNERS
(Mondmaskers verplicht bij alle
vergaderingen)
Zondag 2 Mei
Yoepie! Het is Mei en het gaat weer mooi weer
worden dus gaan we daar ten volste van genieten.
We gaan samen een fietst0chtje maken dus kom allemaal maar om 10u
naar de vergadering met jouw eigen fiets en helm. Om 12u mogen jullie
naar huis!

Zondag 9 Mei
Wat deze dag zal brengen, zullen jullie zelf moeten komen ontdekken van
14u30 t0t 17u op de MB!

Zondag 16 Mei
Voorbereiding op kamp! We gaan in de buurt een dropping doen en we
gaan onze weg naar huis proberen vinden zoals echte scouts dit doen.
Onderweg gaan we ook nog toffe dingetjes doen. Trek die comfortabele
stapschoenen aan en sta om 14u30 aan de MB met veel goesting! Om 17u
kunnen jullie beschikken.

Zondag 23 Mei
De leiding heeft een splinternieuw spel uitgevonden dat we vandaag gaan
uitproberen! Er staat veel op het spel! Ben je benieuwd? Kom het
ontdekken op de MB van 14u30 tot 17u

Zaterdag 29 Mei
Dit was het dan. Het jaar zit er weer eens op. Dit is de allerlaatste
vergadering van het jaar. Daarom gaan we vanavond gezellig wat
gezelschapsspelletjes spelen en een goede babbel doen met elkaar. We gaan
eens lekker ontspannen en genieten van het leven! Jullie worden
verwacht van 20u-22u op de Moesjebaaz.
Als je niet kan komen laat ons dan zeker iets weten!
Maxime: 0479 10 05 18
Louka: 0471 49 51 37

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

GIDSEN
02--05:

09-05:

16--05:

22--05:

30--05:

Voor de laatste maand van
het scoutsjaar, doen we
nog ne keer zot. Elk
weekend worden jullie
verkleed verwacht. Zie
hieronder in wat!

In de maand mei leggen alle vogeltjes een ei. Een natte
mei geeft boter in de wei. Regen in mei? Dan is april
voorbij! Als het nu nog niet duidelijk is, kom dan naar de
Moesje van 14:30 tot 17:00 om erachter te komen wat we
gaan doen.
Vandaag hebben we een verassing voor jullie in petto! Wat
die verrassing juist is, dat kunnen wij jullie jammer genoeg
niet vertellen! Is het al obvious? Hoe dan ook, kom het
ontdekken van 14u 30 tot 17u op de welgeliefde Moesje.

Op deze vergadering hebben jullie het hele jaar moeten
wachten. Nu is hij eindelijk hier! De beste, avontuurlijkste
en zotste vergadering van het jaar: Vlot bouwen en
afkoeling zoeken in de vijver! Van 14:30 tot 17:00 op de
Moesje, wees daar of wees vierkant.

Wordt het warmer? Ja. Is het aangenamer ’s avonds? Ja.
Doen we een avondvergadering? Ja. Zal er een beamer
aanwezig zijn? Ja. Gaan we een film kijken? Jaaaaaaaaaa,
Kom van 8 tot 10 naar de Moesje. Gaan jullie allemaal
komen? Ja.

Deze week komt voor jullie leiding en waarschijnlijk ook
voor jullie niet zo goed uit. Daarom proberen we deze
vergadering dubbeldik in te halen na de examens. Meer
info volgt via Whatsapp.

ALS KIP

ALS PIRATEN

ALS COWGIRL

ALS BABY

VERKENNERS

zondag 02/05/2021
De zomer is bijna daar, dus het is wat nodig om aan jullie Summer body te werken, gelukkig
hebben jullie 2 binken van leiders die jullie daarbij zullen helpen. Gewoonlijke uren en
Locatie.

zondag 09/05/2021
VERRASSING – 14h30 tot 17h op de MB.

zondag 16/05/2021
We weten allemaal dat jullie normaal gezien jullie geld opdoen in de zomer aan festivals en
andere shizzle, maar deze keer kan dat gewoon gebeuren op de MB. Mensen die in gepaste
kledij komen die bij het thema horen, krijgen een voordeel. Gewoonlijke uren en locatie.

vrijdag 21/05/2021
MOVIENIGHTT. Kom om 20h naar de Moesje met chips en drankjes, jullie mogen vertrekken
na de film gedaan is.

zondag 30/05/2021
IEDEREEN WELKOM OP DE LAATSTE VERGADERING VAN DIT SCOUTSJAAR, HIERNA IS HET
KAMP DUS ZIET DA GE ER STAAT OF DE GEVOLGEN ZULLEN ASTRONOMISCHE IMPACT
HEBBEN OP JULLIE KAMP DAT MEGA KEI COOL LEUK NICE GAAT WORDEN. GEWOONLIJKE
UREN EN LOCATIE.

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

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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