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WOORDJE
VAN DE GROL
1

Gelukkig nieuwjaar!!!
De examens zijn voorbij en de zondagvergaderingen
kunnen opnieuw beginnen.

De coronaregels zijn nog niet veranderd, dus vergeet geen mondmasker
en warme kleren aan te doen! Buiten moeten de mondmaskers niet aan,
maar stel dat de kinderen naar toilet moeten of binnen schuilen voor het
weer hebben ze wel een mondmasker nodig.

De leiding is ook volop bezig met het plannen van
takweekenden dus daar zullen jullie in de loop van
februari meer informatie over ontvangen.

Ook de leiding gaat op leidingsweekend, waardoor wij het
laatste weekend van februari geen scouts geven.

Kusjes van de grol !!!
Annabelle, Louka en Juliette
groepsleiding@scoutsbeersel.be
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SPEL VAN DE MAAND
2

Niet alle leiding heeft een liefje voor valentijn kunnen regelen …
Gelukkig brengt cupido (JIJ!) hun cadeautjes zodat ze toch nog van deze
(eenzame) avond kunnen genieten!

SAM
WILLEM

mexicaanse

CATHOO
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Gelukkige
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KAPOENEN
Dag lieve kapoenen, zij jullie klaar voor het nieuwe jaar?? Wij alvast wel en
hopen jullie snel terug te zien om er een topjaar van te maken!
Zondag 6 februari
Deze zondag wordt jullie super coole leiding vervangen door een
net iets mindere coole leiding, maar niet getreurd want zij gaan met
jullie een mega leuk spel spelen. Jullie worden van 14:30 tot 17u
verwacht op de moesjebaaz.
Zondag 13 februari
Vandaag spelen we het grote
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valentijnspel, jullie gaan zoveel
mogelijk hartjes proberen te
veroveren! Afspraak van 14u30
tot 17u op de moesjebaaz.

Zondag 20 februari
Deze zondag testen we alle kapoenen op hun
parate kennis! Tijd voor een grote leuke quiz
dus!! Kom allemaal naar de moesjebaaz van
14u30 tot 17u

KAPOENEN
Zondag 27 februari
Helaas is het vandaag geen scouts…
Maar niet getreurd volgende vergadering staan wij weer klaar voor jullie!
Gelukkig kunnen jullie deze namiddag nog zoeken naar de 7 verschillen!

Ook dit jaar gaan we samen op weekend! We vertrekken de 18e
maart en sluiten het weekend zondag de 20e af. Meer info en details
zullen binnenkort nog volgen.

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

Cathoo: 0468 17 16 30

Kabouters

Liefste kabouters, wij hebben heel veel zin om het nieuwe jaar
goed in te zetten. Wij vliegen (of glijden) alvast 2022 in!

Ada: 04/75.62.64.04

Lotte: 04/95.72.30.86

6 februari:
Een moordenaar, een wapen,
een plaats… Wie? Wat? Waar?
Zijn jullie al benieuwd naar wat
we gaan spelen? Kom het
mysterie samen met ons
oplossen van 14u30 tot 17u aan
de Moesjebaaz!

20 februari:
Gisteren was het onze jaarlijkse
scoutsquiz! Zijn jullie klaar om vandaag
ook te quizzen? Hier al een kleine
opwarming: ‘Hoe lang bestaat de scouts
van Beersel al?’.
Kom het antwoord te weten van
14u30 tot 17u aan de MB.

13 februari:
Het is bijna Valentijnsdag… Wie is
de beste cupido? Ben je sterk en
slim genoeg? Ben je lief en
behulpzaam? Kan je goed richten?
Afspraak aan de MB van
14u30 tot 17u voor een
romantisch avontuur!

27 februari:
Geen scouts dit weekend,
want wij zijn op
leidingsweekend. Tot de
volgende keer!

Stuur ons alstublieft
een berichtje als je
niet kan komen!
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WELPEN
JOEPIEEE! Na een maandje pauze gaat de scouts weer door! Hopelijk hebben
jullie er even veel zin in als ons!
Belangrijke mededeling:
WE GAAN OP WEEKEND!!! Hou het weekend van 4 tot 6 maart dus zeker vrij en
laat ons weten als je niet kan meekomen! Meer info volgt snel!

Zondag 6/2/2022
Vandaag komen we te weten wie de slimste, sportiefste, stoerste… welp is! Dit
doen we met behulp van een super tof ladderspel! Wees er dus zeker bij van
14u30 tot 17u op de moesjebaaz!
Zondag 13/2/2022
Ooh la la! Het is de dag voor Valentijn! Dat betekent dat we dit ook op de
scouts gaan vieren aan de hand van een megacool Valentijnspel! De scouts gaat
door van 14u30 tot 17u op de moesjebaaz!
Zondag 20/2/2022
Jullie hebben de afgelopen maanden al laten zien hoe sportief jullie zijn,
daarom spelen we vandaag een super leuk multi-sport spel! Dit wil je niet
missen! Wees erbij van 14u30 tot 17u op de moesjebaaz!
Zondag 27/2/2022
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts,
omdat we met de leiding op
weekend gaan. Maar dit maken we goed door ook op welpenweekend te gaan
tijdens het eerste weekend van maart! Tot dan!!!
Laat zeker iets weten als jouw welp niet kan komen!
Floris: +32468222006
Louise: +32491293223
Alexander: +32474069840
Laura: +32471507121
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JONGGIDSEN
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06/02/2022
RED LIGHT, GREEN LIGHT, RED LIGHT, GEEN LIGHT
Afspraak om 14u30, iedereen mag naar huis om 17u, maar maar eentje mag naar huis met
10 biljoen euro wwwoowwwwwww.

13/02/2022
Na elkaar zo lang gemist te hebben, zijn we misschien vergeten wie we wel zijn eigenlijk.
Tijd om elkaar terug te leren kennen. Afspraak om 14u30 en om 17u mogen jullie terug naar
huis met jullie kennis.
20/02/2022
Tijd om beetje sportiever te worden, na al dat zitten en. Welkom op de eerste editie van
SCOUTSSPELEN 2022. We gaan van start om 14u30 en jullie mogen uitgeput en hopelijk met
een medaille naar huis om 17u.
27/02/2022
GEEN SCOUTS – LEIDINGSWEEKEND
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GIVERS

⚠

£*#ERROR+/çHq*o§qjdPIEP&%y@PIEP £*@kds#ERROR

Oups... Il y a un problème avec l’ordinateur… q*o§qjdPIEP& The
keyboard no longer speaks Dutch… Ai… £*#ERROR+/çHq*
Oh ja, diese givers werden es entziﬀern ç3jq3BOUM!!!!! ….

⚠

ZONDAG 06/02

우리는 유명한 넷플릭스 시리즈에서 영감을 받은 게임

⛔

을 하고 있습니다. 과제물, 돈, 초록옷, 삼각형, 동그라
미... 벌써 한국어 연습 시작하세요 !

❌

ZONDAG 13/02

L'amore non è solo roseo... Sull'isola delle

14u30 - 17:00
MOESJEBAAZ

tentazioni sei messo in griglia e vediamo
quanto sei fedele! Sopravviverai all'ultimo
test di relazione?
14u30 - 17:00
MOESJEBAAZ

ZONDAG 20/02

❌

Gestern hat die Führung ein Quiz organisiert
und heute liegt es an euch!! Wer von euch
kennt alle Hauptstädte? Wer kann das Alphabet
rückwärts sagen? Und wer darauf keine

No scouts today, because Louka,

Antwort weiß... Wir werden es heute
herausfinden!!

14u30 - 17:00
MOESJEBAAZ

⚠

ZONDAG 27/02

Toon and Juliette are going away!

GEEN SCOUTS!!! (LEIDINGSWEEKEND)

0491293553

Louka

0471495137

Toon

0477235300
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⛔

⚠

Juliette

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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Webwinkel

https://www.hopper.be/winkel

Hopper winkel

DIESTSEVEST 92 3000 LEUVEN

E-mail

winkel.leuven@hopper.be

