PARETTER MAART

2021 - 2022

WOORDJE
VAN DE GROL
Tijd voor weer een scoutsmaand, vol nieuwe spelletjes!

De coronamaatregelen blijven hetzelfde voor ons en we mogen zelfs op weekend. In
maart en april gaat elke tak op takweekend. De leiding zal jullie daarom
contacteren en de nodige informatie doorsturen.

Daarnaast willen we jullie waarschuwen dat de weg naar de Moesjebaaz
momenteel versperd is. We weten niet hoelang de werken nog zullen duren, maar
hopen dat jullie niet te veel moeilijkheden ondervinden. Gelukkig kan je met de
fiets of te voet de Moesjebaaz nog steeds bereiken.

Tenslotte willen we er ook op wijzen dat van enkele leden het lidgeld nog niet is
betaald. Dat is een last voor onze werking en scoutskas, omdat wij voor deze
leden wel al de verzekering betalen. Wij vragen dan ook om voor 31 maart het
lidgeld te betalen! Wie tegen dan niet in orde is, zal niet langer naar de
vergadering kunnen komen en ook niet mee op kamp of weekend mogen.

Groetjes van de Grollies!!!!
Louka, Annabelle en Juliette
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SPEL VAN DE MAAND
TWEE KAMPTERREINEN ?!

OOPS !!!
De leiding heeft twee kampterreinen en weet niet welke de juiste is…
Kan jij ze wel uit elkaar houden? Help de leiding en zoek de 10 verschillen!

V

Kapoenen

Dag lieve kapoentjes!! Willem heeft een fantastische carrièreswitch in
gedachten en droomt ervan om dichter te worden. Hieronder vinden jullie
alvast een wereldwijde première van zijn dichtkunsten die hij nog nooit eerder
aan iemand toevertrouwde.

Zondag 6/03 – 14:30-17u - Domein van Huizingen
Kom mee op avontuur
Diep in de natuur
We spreken af aan het domein van Huizingen
Jaja, goed gehoord, niet in Buizingen!!
Neem allemaal jullie identiteitskaart mee
En als je niet van Beersel bent, €1,5 en een kaassoufflé
Die kaassoufflé was een mopje
Vele kusjes van jullie allerliefste dropje

Zondag 13/03 – 14:30-17u – Moesjebaaz

Vandaag strijden we tegen elkaar
Want dit is de battle van het jaar
Wij zijn niet langer jullie vrienden
Hoe stom jullie dat ook vinden
Want we dagen jullie uit voor een duel
Kapoenen tegen de leiding, het wordt ongetwijfeld heel fel!!

Vrijdag 18/03 - Zondag 20/03 – WEEKEEEEND
Favoriete knuffel niet vergeten?
Jullie buikjes helemaal volgegeten?
Pak allemaal jullie koffers maar
Want het leukste weekend van het jaar is daar!
We gaan allemaal samen op KAPOENENWEEKEEEND!!
Dus als je een leuke kapoen bent
Kom dan zeker mee
Tip: we gaan niet naar de zee
Maar misschien wel naar Japan
Of naar Turkmenistan
Meer info volgt in de komende weken
Laat ons voor 28 februari weten
Of je mee gaat
Wij staan alvast paraat!

Zondag 27/03 – 14:30-17u- Moesjebaaz
Kerstmis is fijn,
Met Sinterklaas krijg je marsepein
Op Pasen ligt de tuin vol met chocoladen eitjes
Wanneer je jarig bent, krijg je allerlei lekkernijtjes
Maar de kleurrijkste feestdag van al
Dat is toch vast en zeker het wonderbaarlijke CARNAVAL!!
Kom allemaal verkleed naar de Moesjebaaz
In een lieveheersbeestje of misschien in een urineblaas.
De best verklede van het zielental
Gaat naar huis met de prijs PRINS/PRINSES CARNAVAL!!
Kan je een keertje niet komen? Laat dit dan zeker weten in de
Whatsappgroep of stuur ons een berichtje!
https://chat.whatsapp.com/IdGO8oSs1rA0hxkJ2mf7Bl

Willem: +32498740158

Cathoo: +32468171630

Kabouters
Hallo lieve kaboutertjes!!
In maart gaan we eindelijk op kabouterweekend! Wij
hebben er al super veel zin in. Naast het weekend staan
er weer leuke activiteiten op jullie te wachten!

KALENDER KABOUTERS
6/3/2022:
Een moordenaar, een wapen, een plaats… Wie? Wat? Waar? Zijn jullie benieuwd naar wat we
gaan spelen? Kom het mysterie samen met ons oplossen van 14u30-17u aan de MB!
11-13/3/2022:
Wij vertrekken op WEEKEND!! Verdere details worden zo snel mogelijk doorgestuurd via mail.
18/3/2022: VRIJDAG
We toveren de Moesjebaaz helemaal om tot een filmzaal! Neem maar een chipje en een
drankje mee, want wij kijken vanavond een leuke film! We spreken af van 18u-20u op de
Moesjebaaz.
27/3/2022:
Het is dit weekend CARNAVAL! Verkleden dus maar!! Prins Carnaval is ontvoerd… Wij hebben
de opdracht gekregen om hem terug te vinden en hem uit de handen te houden van de grote
rivaal van Carnaval Beersel! Helpen jullie ons mee?
We spreken af van 14u30-17u op de Moesjebaaz!

Verwittig ons als je niet kan komen. Bedankt aan
iedereen die steeds tijdig iets laat weten!

Ada:
04/75.62.64.04

Lotte:
04/95.72.30.86

JONGGIDSEN

Jongverkenners
6 maart: Woehoeee eindelijk weer eens een ruiltocht! Jullie gaan aan de slag moeten gaan
als echte chef koks. Oefen maar alvast thuis en laat het beste team winnen! Zoals elke
zondag dit jaar spreken we om 14u30 aan de Moesjebaaz en kunne jullie ouders jullie om
17u komen ophalen

13 maart: Het kamp komt steeds dichterbij en daarom gaan we vandaag leren sjorren. Kom
van 14 u 30 tot 17 u naar de Moesjebaaz.

20 maart: Vandaag gaan we den bos in! Zoals echte mannen. We verwachten jullie op de
normale uren op de moesjebaaz.

26 maart: We gaan deze avond gezellig een film kijken. Jullie zijn welkom van 18u tot 20u,
breng gerust drank en/of chips mee.

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

Sam 0479069143

Jef 0470215044

GIVERS
Oh nee! Storm Eunice heeft ook de paretter te pakken …
Hopelijk houdt ze de givers niet tegen om naar de Moesjebaaz
te komen voor weer een maand vol toffe activiteiten!

Juliette

0491293553

Louka

0471495137

Toon

0477235300

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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