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NOVEMBER
2021 - 2022

WOORDJE VAN DE GROL
Beste leden en ouders,
De eerste scoutsmaand is weer voorbijgevlogen en hopelijk hee:
iedereen de smaak te pakken! De leiding vond het alvast zeer leuk
om zowel oude bekenden als nieuwe gezichten te zien =jdens de
vergaderingen!!
13 en 14 november
Naar jaarlijkse gewoonte maken we weer wat reclame voor onze SMULLERIJ !!
Zoals elk jaar vindt deze plaats in de Gemeentelijke Feestzaal van Beersel (Hoogstraat
1, 1650 Beersel). Kom allemaal lekker smullen ten voordele van onze scoutskas:
Zaterdag 13 november vanaf 17u00 en Zondag 14 november vanaf 11u30
Reserveren kan vanaf 8 personen en dit door een mailtje te sturen naar:
groepsleiding@scoutsbeersel.be
Lidgeld
We merken dat nog niet iedereen het lidgel hee: betaald … Vergeet dus zeker niet
het lidgeld van €50 te betalen op de scoutsrekening BE90 7341 0507 2732.
Vermeld hierbij de tak en naam van uw kind (Bv: KAPOEN – Baden Powell).
Uniformen
De leiding verwacht steeds dat uw kind in perfect uniform naar de scouts komt
(uiteraad maken we een uitzondering voor nieuwe leden of wie eens komt proberen).
Kapoenen
Kabouters en welpen
Jonggivers, givers en jins

T-shirt (Scouts&Gidsen) en das (Scouts Beersel)
scoutsbroek/-rok, scoutshemd en das
scoutsbroek/-rok, scoutshemd en das

Scouts kleren kunnen aangekocht worden via de oﬃciële scouts winkel: haps://
www.hopper.be/winkel. De dassen zijn bij de leiding te koop aan €8 (voor of na een
vergadering).
Hee: u nog scouts kleren waar uw kind niet meer ingeraakt? Breng ze dan zeker
binnen voor of na een vergadering en dan zorgen wij dat het een nieuw leven krijgt!
Annabelle De V isscher

Juliette Van den Eynde

Louka Grignar d

KOM ALLEMAAL LEKKER ETEN OP
ONZE SMULLERIJ !!!!

WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT !

NOVEMBER
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KAPOENEN
Zondag 7 november

Heyyy kapoenen!! Vandaag laten we onze creatieve geest
de vrije loop en gaan we met z'n allen erop los knutselen.
Afspraak op de Moesjebaaz van 14:30 tot 17u.
Zondag 14 november
Vandaag is het smullerij! Geen scoutsvergadering dus want
jullie leiding is aan het helpen. Kom dus maar zeker langs!
wij zien jullie daar!!
Zondag 21 november
Dag kapoenen, vandaag is het vriendjesdag, Op
deze dag mogen al die vriendjes eens komen
meeproeven van onze scouts namiddagen.
Iedereen is welkom om te proeven van het leven
van een scout! We zien elkaar om 14:30 op de
Moesjebaaz en om 17u mogen jullie terug naar
huis.
Zondag 28 november
Vandaag ondergaan jullie allemaal allerlei uitdagende opdrachten
in het grote ladderspel, benieuwd wie waar eindigt? Wees er dan
zeker bij op de Moesjebaaz van 14:30 tot 17u.

Kan je een vergadering niet komen? Laat het ons dan op
voorhand weten.
Willem: 0498 74 01 58.

Cathoo: 0468 17 16 30

Kabouters
Hey kabouters! De nieuwe maand staat alweer voor de deur, er
staan een heleboel leuke activiteiten gepland!

Verwittig ons alsjeblieft als je
niet kan komen!
Lotte: 04/ 95 72 30 86
Ada: 04/75 62 64 04
Dit waren wij als kabouter in 2012

WELPEN
Zondag 7 november: Volgende week is het weer tijd voor het beste eetfestijn van heel
Vlaanderen. Om de tafels van mooie decoratie te voorzien moet er wel nog het een en
ander geknutseld worden. Hiervoor hebben wij jullie hulp ten zeerste nodig dus allemaal op
gewone uren 14:30-17:00 aan de Moesjebaaz
Zondag 14 november: Helaas dit weekend geen scouts , maar niet getreurd jullie leiding zal
dit weekend heerlijke gerechten opdienen op de jaarlijkse smullerij. Allen daarheen dus is
de boodschap.
Zondag 21 november: Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de slimste welp van het
land. Vandaag zullen wij testen wie van jullie het best kan nadenken met het spel de Slimste
Welp ter Wereld. We verwachten jullie van 14:30-17:00 aan de Moesjebaaz voor een leuke
quiz!
Zondag 28 november: Vandaag zullen we eens kijken wie van jullie er raak kan schieten in
het grote scouts of duty spel. Zij die een nerfgeweer thuis hebben liggen moeten dit zeker
meepakken. Maar niet getreurd voor zij die er geen hebben. Jullie leiding voorziet ook een
heel arsenaal aan geweren. We verwachteb jullie aan de Moesjebaaz van 14:30-17:00.
TIP: goed gecamoufleerde welpen zijn een veel moeilijker target voor de vijand.

Als jullie niet aanwezig kunnen zijn vergeet zeker niet jullie leiding een seintje te geven!!!
Floris:+32468222006
Alexander:+32474069840

Louise:+32491293223
Laura:+32471507121

JONGGIDSEN

Jongverkenners
7 November
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.
14 November
Dit weekend is het onze fameuze smullerij!! Jullie worden dus niet op de Moesjebaaz
verwacht maar in de feestzaal om gezellig te komen eten met jullie familie! Hopelijk zien we
jullie daar!!

21 November
Vandaag gaan we het mooie Beersel eens verkennen! En hoe we dat gaan doen? Met een
dorpsspel natuurlijk! Kom deze zondag zeker naar de Moesjebaaz om 14.30 en om 17u
mogen jullie op de terugweg naar huis de gids spelen voor jullie ouders!

28 November
Jullie mogen vandaag komen ontdekken welke leuke spullen en plaatsen de Moesjebaaz
allemaal te bieden heeft. Als jullie tijd hebben kunnen jullie ze vandaag allemaal komen
ontdekken!! Afspraak op de Moesjebaaz van 14.30 tot 17u.

Sam 0479069143

Jef 0470215044

Lennart 0479085253

07/11 – Moesjebaaz – 14:30-17:00

13-14/11 – Feestzaal – uur laten we nog weten

21/11 – Moesjebaaz – 14:00-17:00

28/11 – Moesjebaaz – 14:00-17:00 - pak iets om te eten mee

Laat het ons weten als je er niet kan zijn:
0471 49 51 37
0477 23 53 07

Gegroet Mega Jindy!
Ziehier jullie planning voor de maand november, die hopelijk nog wat aangevuld wordt met
jobkes.
1 NOVEMBER: Mega Jindy is hella wasted, de Moesjebaaz is hopelijk proper en jullie kunnen
’s nachts/ ‘s ochtends na het jincafé naar huis!

7 NOVEMBER: Boeven vangen met de kleine takken op zondagnamiddag, voor de rest laten
we jullie gerust dit weekend.

13 + 14 NOVEMBER: Smullerij en soepverkoop! Jullie worden allemaal beide dagen
verwacht, zaterdag overdag maken we de soep, ’s avonds gaan we helpen op de Smullerij.
Zondag overdag verkopen we de soep en moeten we ook met een deel helpen op de
Smullerij.

21 NOVEMBER: Dit weekend mogen jullie het hele
weekend chillen met Opa en Oma Fonkel, enkel leiding
staan op zondag!

27 NOVEMBER: Afspraak op de Moesjebaaz van 20 –
22u30 voor een MEGA JINACTIVITEIT!!
Groetjes, kusjes en lekjes van MEGA SIEBY en MEGA
RIKKIE

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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