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2021 - 2022

WOORDJE VAN DE GROL
Beste leden en ouders

Wij willen graag iedereen bedanken die naar onze smullerij is gekomen. Hopelijk
hebben jullie lekker gegeten en mogen we jullie volgend jaar opnieuw verwachten!
De laatste maand van het jaar is weer aangebroken, daarbij ook de laatste
scoutsvergaderingen en de laatste pare>er van het jaar 2021. December is een
drukke maand voor ons allemaal, vol met examens en feestdagen, let dus goed op of
er geen vergaderingen plaatsvinden op vrijdag- , zaterdag- of zondagavond.
Geen scouts in januari !

Scouts Beersel neemt in Januari een maandje verlof. We verwelkomen iedereen graag opnieuw de eerste
zondag van Februari om het scoutsjaar weer te herva>en!
Mondmaskers

Mondmaskers zijn opnieuw verplicht bij binnenacJviteiten! Niet alleen de grote takken, maar ook de
kabouters en welpen zullen vanaf nu mondmaskers moeten dragen wanneer ze de lokalen binnengaan. Net
als vorig jaar, zullen wij proberen om zoveel mogelijk buiten te spelen en zo het risico op besmeLng te
verminderen.
Inpakpapier

Ook dit jaar verkopen wij weer ons prachJg inpakpapier om onze scoutskas nog wat aan te vullen. Bestellen
kan tot 17 december via dit bestelformulier: h>ps://forms.gle/q3sL84iryAjstdpM8, waar ook de kleuren en
prijzen vermeld staan.
Verenigingencheques

Daarnaast zouden we jullie willen vragen om ten laatste op 19 december de
verenigingencheques aan de leiding te overhandigen. Zowel voor de kleine als
grote takken kan dit op zondag bij het begin of einde van een vergadering.
Bovendien willen we de leden die nog geen lidgeld hebben betaald eraan
herinneren dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
Kampdata

Ten slo>e herhalen we nog even de data van het groepskamp in 2022.
Kleine takken : 9-16 juli
Grote takken : 6-16 juli
Dan wensen wij iedereen ﬁjne feestdagen en een mooi 2022. Veel
succes met de examens en de vele familiefeestjes. Tot volgend
jaar!
Annabelle, Louka en Juliette

SCOUTS BEERSEL verkoopt

INPAKPAPIER

ONLINE TE BESTELLEN
VIA ONDERSTAANDE LINK
https://forms.gle/q3sL84iryAjstdpM8
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KAPOENEN
Zondag 5/12 – Moesjebaaz – 14:30-17u
Beste Kapoenen
Met veel vreugde deel ik jullie mee dat ik, Sinterklaas, op zondag 5
december samen met mijn lieftallige roetpieten een bezoekje zal brengen aan
jullie Moesjebaaz. Ik verheug me al op de mooie liedjes die jullie voor mij
zullen zingen en de prachtige tekeningen die ik zal ontvangen. Stoute
kindjes, wees gewaarschuwd! Mijn roetpieten kennen geen medelijden en
zullen jullie genadeloos in de zak stoppen. En onthoud: wie zoet is, krijgt
misschien wat lekkers…
Hoogachtend
De lieve goede Sint

KAPOENEN
Kleur mij in!!!

KAPOENEN
Zondag 12/12 – Moesjebaaz – 14:30-17u
Geachte Kapoenen
Eerst en vooral wil ik jullie ten zeerste bedanken voor het warme
onthaal van vorige week. Ik ben inmiddels met de stoomboot terug
aangekomen in Spanje en lig hier lekker te zonnen op de Spaanse
playa. Jammer genoeg staat de winter voor de deur in het kille en
koude België wat betekent dat de beren bijna aan hun winterslaap
zullen beginnen… Daarom trekken jullie vandaag het bos in zodat
jullie de dieren voor een laatste keer kunnen spotten. Trek maar stevige
schoenen aan voor een echt bosspel want vandaag gaan jullie tegen
beren vechten
Met vriendelijke groeten
Niko Laas

KAPOENEN
19/12 – Moesjebaaz – 14:30-17u
Gegroet, Kapoenen
De Sint is een echte zoetebek. Jullie ook? Kom dan zeker vandaag
langs op de Moesjebaaz.
Met hoogachting
Saalkretnis
26/12 – Moesjebaaz – 18u-20u
Ave, Kapoenen
Tegen een feestje zeg ik geen nee! Ik ben namelijk een groot feestbeest.
Samen met mijn beste vriend de kerstman zet ik al eens graag de
bloemetjes buiten. Deze avond organiseert mijn BFF een niet te
missen kerstfeestje op de Moesjebaaz waarop jullie allen uitgenodigd
zijn. Pak allemaal een cadeautje ter waarde van maximum 5euro
mee en kom mee fuiven. Ik verwacht jullie in jullie allermooiste
feestoutfit.
Tot weerziens

KAPOENEN
Kan je een keertje niet komen? Laat dat ons dan zeker weten!
Willem: 0498740158 Cathoo: 0468171630

Kerstige groetjes xxx

Willem en Cathoo

5/12/2021
Wohow de sint
is in het land!
Zijn jullie
allemaal braaf
geweest?
14u30-17u MB

KABOUTERS
Hallo lieve kabouters!!
Er staat weer een leuke
maand op jullie te
wachten!
Vergeet jullie mondmasker
niet mee te nemen!

12/12/2021
Vandaag gaan we
opzoek naar de schat
van de
kerstkabouters!
Zoeken jullie mee?
14u30-17u MB

19/12/2021
De kerstman is al
zijn pakjes kwijt!
Komen jullie hem
helpen?
14u30-17u MB

Laten jullie ook
aub iets weten als
jullie niet kunnen
komen?
Groetjes x
Ada en Lotte
04/75.62.64.04
04/95.72.30.86

Zondag 26/12/2021
Vandaag hebben we
een kerstfeestje!!
Neem allemaal een
cadeautje mee! (van
ongeveer 5 euro)
18u-20u MB

WELPEN
5 december
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van iedere welp
Ook bij de scouts zijn we de belangrijkste
gebeurtenis van het jaar niet vergeten. Het
moment van de ultieme beslissing: Zijn de
welpen het waard om Sinterklaas 6 december
op bezoek te krijgen?
Kom naar Moesje om 14:30 en bereid je voor
op het ultieme Sinterklaasspel!

12 december
Het wordt stilletjes aan kouder.
Een échte Scout laat zich hier
echter niet door doen! Het is
nooit te koud voor een leuk
dorpsspel in Beersel.
Afspraak om 14:30 aan de
Moesje met dikke wanten en
een muts.
18 december
Deze week worden jullie verwacht op
zaterdagavond van 18:00 tot 20:00 voor ons
jaarlijkse Kerstfeestje. Iedereen mag een
cadeautje meenemen voor een andere Welp.
Neem iets mee dat je stiekem zelf ook wel graag
zou krijgen! (maximum 5 euro) Ps: Doe jullie beste
kerstoutfit maar aan en dan bouwen we er een
écht feestje van.

26 december
Voor de laatste zondag voor de winterstop
in januari, zulen we nog niet verklappen
wat we gaan doen! Stiekem hopen we
allemaal op sneeuw zodat dat we een
gigantisch sneeuwbalgevecht kunnen
doen, allemaal fingers crossed! Afspraak
om 14:30 aan de Moesje.

Floris:
Louise:
Alexander:
Laura:

+32468222006
+32491293223
+32474069840
+32471507121

JONGGIDSEN

JONGGIDSEN

JONGVERKENNERS

Jongverkenners

5 december: Kaarten, schaken, darts, … of toch liever een wat spannender
Gezelschapsspel? Vandaag nemen jullie de touwen zelf in
Handen! Jullie zullen namelijk, onbewust weliswaar, kunnen
Kiezen welk spel we zullen spelen. Pas dus op, elke beweging
Zal geanalyseerd worden.
Kom maar zeker opdagen om 14u30-17u00 op de MB

12 december: vandaag gaan we samen naar het bos dus haal vandaag jullie architectskills te boven en bouw het grootste en mooiste kamp ooit. Afspraak van 14u30 tot
17u aan de MB.
18 december: Het is bijna Kerst en daarom houden wij vanavond ook
ons Kerstfeestje. Kleed jullie warm en deftig aan en neem allemaal
een cadeautje mee van maximaal 5 euro voor onder de kerstboom.
20u-22u aan de Moesjebaaz om te beginnen vieren!

26 december: We sluiten het jaar goed af met de allerlaatste vergadering waar we ons
nog is goed zullen laten gaan. Kom naar de Moesjebaaz om 14 u 30 en jullie mogen
weer naar huis om 17 u.

Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Lennart: 0479/085253

Sam 0479069143

Jef 0470215044

Givers
5 december: jaja, hier
gast met pakjes in

is ie weer. die ene vage
zijn

zak.
als ge hem wilt zien moede zeker van
14u30 tot 17u op de moesje zijn. vergeet ook ni
braaf te zijn deze week want anders zal
em ni blij zijn en u ook geen snoep
cadeautjes
geven!

of

12 december: aangezien jullie momenteel examens hebben gaan we het een
beetje rustiger aan doen(en dus ook de paretter iets leesbaarder maken) maar
wat dat exact betekend zullen jullie pas de dag zelf te weten komen. Het
enigste zekere is dat het van 14u30 tot 17u op de moesjebaaz is.

19 december: Vandaag gaan we na een lange 2 jaar nog is gaan schaatsen in
halle!!!!!! We spreken af aan het station van halle om 14u en om 16u mogen
jullie terug naar huis. Hiervoor moeten jullie 8 euro en handschoenen
meenemen anders geraken we niet binnen!

26 december: HOHOHO! Vandaag gaan we allemaal tezamen kerstmis vieren.
Dit zal doorgaan op de moesjebaaz van 20u tot 22u. Neem zeker een cadeautje
mee ter waarde van 5 euro, wij zorgen voor de rest!

Louka:
Toon:

0471 49 51 37
0477 23 53 00

Hey Jinners,
Wij houden jullie op de hoogte via
Messenger!
Xoxo de leiding

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …

Webwinkel

https://www.hopper.be/winkel
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