PARETTER APRIL

2021 - 2022

WOORDJE
VAN DE GROL
Een nieuwe maand is weer aangebroken! Hopelijk kunnen we in
april goed genieten van het zonnetje, wij geven in de
paasvakantie en met Pasen namelijk ook gewoon scouts!
We hebben verder ook heel lekker nieuws te melden:
We verkopen deze maand weer lekkere (chocolade)wafels en truffels!
Bestellen kan via dit formulier tot 5 mei : https://forms.gle/TibuEzU5i3oMFA8L7
Welke tak zal dit jaar de overwinning halen van meest verkochte dozen??

Ons groepskamp komt ook steeds dichterbij! Kleine takken 9-16 juli
Grote takken 6-16 juli
Wij organiseren daarom weer een info-avond, vooral voor ouders van nieuwe leden voor een
beetje extra informatie, maar uiteraard is iedereen welkom en wordt hier ook het kampthema
bekend gemaakt! Dit gaat door op de moesjebaaz op vrijdag 29 april !
Info voor kleine takken gebeurt van 19u tot 20u, voor grote takken van 20u tot 21u.
Daarnaast sparen we voor het groepskamp dit jaar opnieuw de actieflapjes van
joyvalle melk zodat wij op kamp ook kunnen genieten van lekkere melk!
Je kan deze elke zondag komen afgeven aan de moesjebaaz.

Deze maand is ook terug van weg geweest.. HET GROTE JINFEEST!! Op zaterdag 30
april! Van de ouders van de jin voor ouders! Kom eerst lekker eten en daarna een feestje
vieren!

Heb je nog vragen, aarzel niet om een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsbeersel.be
Warme groetjes van de grol!
Louka, Juliette en Annabelle

STEUN ONS KAMP :

WAFELVERKOOP
€6

€6

€6
DE TAK DIE HET MEESTE DOZEN VERKOOPT
KRIJGT EEN PRIJS OP KAMP !!!
https://forms.gle/TibuEzU5i3oMFA8L7

JIN ouders scouts Beersel presenteren

tvv het buitenlands JIN kamp
zaterdag 30 april 2022 in de Moriaan
stoofvlees Hof ten Berchemveld met frietjes
vegetarische pasta deluxe
tiramisu * verwenkoffie * chocomousse * frisco
volw €15 - kinderen €10 - dessert €4 - frisco €2
reserveren: 18u - 19u - 20u

reserveer hier
of mail: JINscoutsbeersel@gmail.com

wijnbar * streekbieren* tombola
dansmuziek met top-dj

21 u DANSFEEST inkom € 5
zaal de Moriaan, Witteweg 20, 1652 Alsemberg

SPEL VAN DE MAAND
BUITENAARDSE DJ ??
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KAN JIJ BEREKENEN WELKE LEIDING OP DE
SCOUTSFUIF MUZIEK ZAL DRAAIEN ?
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JONGGIDSEN
LOTTE ALS KABOUTER

KAPOENEN
Dag kapoenennnnnn zij jullie klaar voor een 【N】【I】【E】【U】【W】【E】
maand vol 𝙨𝙥𝙚𝙡𝙡𝙚𝙩𝙟𝙚𝙨 EN 𝓹𝓵𝓮𝔃𝓲𝓮𝓻??? Wij alvast wel en daarom hebben we weer
een fantastische zondagen voor jullie in petto!!

Zondag 3 april – 14u30-17u – Moesjebaaz
Vandaag zorgen we met heel de scouts voor een PROPER Beersel! Kom naar de scouts
om ook jouw steentje bij te dragen. Wij verwachten jullie op de moesjebaaz!!

Zondag 10 april – 14u30-17u – Moesjebaaz
𝕆ℍ 𝕆ℍ alle leiding heeft zich vandaag van tak ＶＥＲＧＩＳＴ?? Hoe is dit kunnen
gebeuren??
Kom naar de Moesjebaaz om deze rare gebeurtenis uit te pluizen!! (Niet getreurd jullie
liefste leiding is jullie niet vergeten ☺)

Zondag 17 april – 14u30-17u – Moesjebaaz
Wat 🅷🅾🅾🆁ik daarbuiten? Zijn dat de paasklokken die zo’n hels
lawaai maken?? Kom allemaal maar gauw naar de moesjebaaz of
anders is jullie leiding met alle paaseieren weg!!!

Zaterdag 23 april – 18u-20u – DOC
HEBBEN JULLIE ZIN IN EEN FEESTJEEUUUUUU
Komen jullie met ons een goed feestje bouwen op Miranda haar veranda???
Kom dan zeker naar de kinderfuif in de DOC te Alsemberg deze
Zaterdag! Vergeet geen centje mee te nemen voor een drankje

KAPOENEN
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 : 0498 74 01 58

Cathoo : 0468 17 16 30

WELPEN
03/04

Zwerfvuilactie

Jullie willen natuurlijk ook dat Beersel proper blijft. Wij ook!
En daarom gaan we samen met heel de scouts ons sneentje
bijdragen. Ons amuseren én de natuur helpen, daarvoor
moet je bij de scouts zijn. Kom om 14:30 naar de Moesje.

10/04

Leidingswissel

Zijn jullie jullie leiding nu al een beetje beu? Dat komt goed
uit want deze zondag zorgen andere toffe leiders/leidsters
voor een onvergetelijke dag. Spannend! (Normale uren op
de Moesje)

17/04

Paralympics

Vandaag organiseren we een groot tornooi: De grote
Paralympics der Beersele Welpen. In de eerste ronde wordt
bepaald welke handicap jullie krijgen: worden je benen
samengebonden of je armen aan je hoofd vastgemaakt?
Daarna worden jullie beproefd in een aantal disciplines. Tot
dan!

23/04

Bort Foyard

De leiding organiseert hun jaarlijkse grote fuif. En jullie
mogen ook komen voor de kinderfuif. Kom in je mooiste
kleren (waar je wel nog heel goed mee kan dansen). We
verwachten jullie van 18-20h in de DOC te Alsemberg

Floris:
Louise:
Alexander:
Laura:

+32468222006
+32491293223
+32474069840
+32471507121

Liefste ouders,
Zitten jullie nog niet in de Whatsapp groep ? Stuur dan
een berichtje naar Laura dan kan ze jullie toevoegen

JONGGIDSEN

JVS
Zondag 03/04
Deze zondag is het de zwerfvuilactie!! Dat wil zeggen da we vandaag
me iedereen ons mooi dorp Beersel spik en span achterlaten. Jullie
worden op de moesje verwacht om jullie materiaal op te pikken van
14:30 tot 17:00.

Zondag 10/04
RARARA… wie staat er nu voor ons neus??? Deze zondag is een
speciale zondag, dus kom zeker zien wie er voor u neus staat op de
moesje van 14:30 tot 17.

Zondag 17/04
Deze week zijn we op weekend! Dus markeer het zeker in je agenda
en de verdere informatie komt eraan!!

Zaterdag 23/04
Deze avond is het eindelijk tijd voor onze scoutsfuif! Na een lange
afwezigheid is Bort Foyard eindelijk terug! Dus kom zeker af van 18
tot 20 aan de DOC in Alsemberg en misschien krijg je een preview
van de special guest DJ!!!

Lennart 0479085253

Sam 0479069143

Jef 0470215044

GIVERS
MEME - WEEKEND !!!! 1-3 APRIL
Eindelijk, we vertrekken op weekend!!
P.S. : volg @givermemes op instagram

10/04 : 14u30-17u00
Wie is dat?? En waar is de allerleukste,
allergrappigste en allerliefste
giverleiding???

17/04 : 14u30-17u00
Wat is scouts zonder vuilmaken??
Breng jullie vuilste kleren mee en
wij zorgen voor de verf, bloem …

BORT FOYARD 26/04 : 21u00 - …
Tijd voor een buitenaards feestje!!!
Kom allemaal naar onze scoutsfuif en
kom daar te weten wat jullie missie is …

Juliette

0491293553

Louka

0471495137

Toon

0477235300

HEMDEN, Broeken, rokken, kentenkens …
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