PARETTER

MEI

WOORDJE
VAN DE GROL
Helaas, de laatste maand van dit scoutsjaar is aangebroken!
Gelukkig zorgt de leiding weer voor leuke activiteiten en
komt het groepskamp steeds meer dichtbij !
VRIJDAG 29 APRIL : INFOSESSIE GROEPSKAMP
Tijdens deze infosessie zullen we uitleggen hoe een tentenkamp eruitziet, zowel voor kleine
takken als grote takken. Deze infosessie is voornamelijk bedoelt voor ouders die hun kind voor
de eerste keer meesturen op tentenkamp maar alle ouders zijn natuurlijk welkom. De
praktische informatie ontvangt iedereen sowieso nog via de kampparetter, die begin juni
online zal staan.
Info voor kleine takken

19:00 - 20:00 @Moesjebaaz

Info voor grote takken

20:00 - 21:00 @Moesjebaaz

Na deze sessie, starten de inschrijvingen voor het groepskamp.
Er zal dan een link naar alle ouders worden gestuurd.
WAFEL- & TRUFFELVERKOOP : BESTELLEN TOT 5 MEI EN OPHALEN OP 15 MEI
Hmmmm, wie is er nu geen fan van (chocolade) wafels of truffels? De tak die het meeste dozen
kan verkopen zal op kamp rijkelijk beloond worden! Koop lekkere wafels, steun onze scoutskas
én help mee om je zoon of dochter een extra speciaal kamp te bezorgen via:
https://forms.gle/T2VDHz14GhgQjNci8.

We willen alle ouders ook graag bedanken voor het
vertrouwen en geduld en hopen jullie graag terug te zien
bij het vertrek op kamp!
Groetjes van de groepsleiding!!
Louka, Annabelle en Juliette
(groepsleiding@scoutsbeersel.be)

GELUKKIGE VERJAARDAG !
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SPEL VAN DE MAAND
Ik ga op KAMP en ik neem mee ….

BORSTEL
FLUOVEST
HANDOEK
MATJE
POSTZEGELS
SANDALEN
STAPSCHOENEN
ZAKLAMP

COMPEED
GAMEL
KLEDING
MUGGENMELK
PYJAMA
SHAMPOO
TANDENBORSTEL
ZONNECRÈME

DRINKBUS
GLIMLACH
KUSSEN
PET
REGENLAARZEN
SLAAPZAK
UNIFORM
ZWEMPAK

KAPOENEN
Willem is met zijn hoofd tegen de muur gelopen waardoor hij niet meer
goed kan lezen. Nu ziet hij alles omgekeerd!! Helpen jullie hem de Paretter te
ontcijferen? TIP:

Zondag 1 mei
u7ᛚ-0Ԑ:4ᛚ nɒv zɒɒdǝįƨǝoM ǝb qo ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝW !!!!ƨɿǝbįiɿɈƨ nǝbįiɿɈƨ
lɒɒmǝllɒ moꓘ ⸮⸮⸮nǝiz ϱυɿǝɈ ϱon Ɉioo ooʜɈɒƆ nǝ mǝlliW ǝillυį nǝllυZ ⸮⸮⸮Ɉǝin
ʇo nǝϱɒlƨɿǝv ǝɈ nǝʜ mo niɿǝ ǝillυį nǝϱɒlƧ .ɒbnɒɿiM nǝ ʞɔiɿɈɒᕋ nǝϱǝɈ lǝqƨ
nǝǝ ɿǝǝʞ ǝɈƨɈɒɒlɿǝllɒ ǝb ɿoov ǝillυį nǝlǝqƨ ϱɒɒbnɒV

Zondag 8 mei
u7ᛚ-0Ԑ:4ᛚ nɒv zɒɒdǝįƨǝoM ǝb qo ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝW !nǝʞʞǝbɈno ǝɈ Ɉǝʜ
mo ǝįƨǝoM ǝb ɿɒɒn lɒɒmǝllɒ moꓘ ⸮⸮⸮ɿǝovnǝɈɈɒʞ Ɉǝǝw ǝiw ʇo ˎƨǝįʞǝoʞ ǝɿǝʞʞǝl
lǝw ǝį Ɉǝǝ nǝiʜɔƨƨiM !!!lǝqƨɈǝǝ Ɉʜɔǝ nǝǝ ǝw nǝlǝqƨ ϱɒɒbnɒv Ɉnɒw ƨɈυoɔƨ ǝb
ɿɒɒn ƨǝįʞiυd ǝϱǝl Ɉǝm ɿɒɒm moꓘ

Zondag 15 mei
u7ᛚ-0Ԑ:4ᛚ nɒv zɒɒdǝįƨǝoM ǝb qo ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝW. nįiz Ɉɒɒϱ ɿǝqoɿq ɿǝǝm
Ɉioon ǝį Ɉɒb ˎnǝbɿow Ɉɒɒϱ liυv oz ǝį Ɉɒb nįiz nɒʞ Ɉǝʜ :TƧAᕋƎӘᕋO
!!!!!!!!nǝbɿow liυv iǝʞ ǝɈǝoʞƨ ǝɈʜɔǝ ǝb ƨlɒoz ǝillυį nɒɒϱ ϱɒɒbnɒv Ɉnɒw oɈυɒ
ǝb ni nǝϱϱǝlɿɒɒlʞ ʞɒzƨinliυv nǝǝ ǝz Ɉɒb ƨɿǝbυo ǝillυį nǝϱǝɈ ɿɒɒm ϱǝZ

Zondag 22 mei
u7ᛚ-0Ԑ:4ᛚ nɒv zɒɒdǝįƨǝoM ǝb qo ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv
ǝW!!!!ɈʜɔǝvǝϱƨǝįɈǝllǝqƨɿǝɈɒw Ɉooɿϱ nǝǝ nǝob ǝw Ɉnɒw ϱɒbbimɒnϱɒbnoz
ǝϱiɈʜɔɒɿq ǝzǝb qo ǝįƨǝoM ǝb ɿɒɒn lɒɒmǝllɒ moꓘ .nǝϱǝɿ ǝb ɿoob Ɉǝin nǝ
ƨǝįɈǝllǝqƨɿǝɈɒw ɿoob ʞįilǝqoʜ ˎɈɒn ǝį bɿow ϱɒɒbnɒv TAᕋƧ TƎᕋƧ TIᕋƧ

KAPOENEN
Vrijdag 27 mei
υ02-υ8ᛚ nɒv zɒɒdǝįƨǝoM ǝb qo ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝW .nǝʞniɿb ǝɈ mo ƨɈǝi nǝ nǝɈǝ
ǝɈ mo ǝǝm ʞɔɒnƨ ǝɿǝʞʞǝl nǝǝ lɒɒmǝllɒ ʞɒᕋ !!!!!ꓷИOOOOOVAM⅃Iᖷ ....nǝǝ
Ɉǝm nǝɈiυlƨʇɒ ɿɒɒį ǝʇʇoɈ iǝʞ Ɉib nɒɒϱ moɿɒɒꓷ .nǝϱolvǝϱįidɿoov ʜɔoɈ ɿɒɒį Ɉǝʜ
ƨi ɈɒW !!!!ɿɒɒį Ɉǝʜ nɒv ϱniɿǝbɒϱɿǝv ǝɈƨɈɒɒlɿǝllɒ ǝb lɒ ƨi Ɉǝʜ ǝǝǝǝǝǝoʜǝoꓭ

VELE KUSJES VAN JULLIE LEIDING toen ze nog onschuldige
kapoentjes waren net zoals jullie!

Willem: 0498 74 01 58

Cathoo: 0468 17 16 30

Word lid van de Whatsappgroep voor ouders!
https://chat.whatsapp.com/IdGO8oSs1rA0hxkJ2mf7Bl

Kabouters
Dag liefste kabouters!! Er staat weer een nieuwe top maand op jullie te
wachten, maar het is wel al de laatste volledige scoutsmaand van dit
jaar.
Laten we er daarom nog eens extra invliegen!

1/05/2022

Vandaag worden we eens
ECHT heel vuil.
Waarschuw jullie ouders
maar al voor vuile
kinderen . Afspraak
aan de MB van 14u30 tot
17u.

8/05/2022

Hoe vrijgevig zijn de
bewoners rondom de
Moesjebaaz? Samen
zoeken we het uit op
ruiltocht! Afspraak aan de
MB van 14u30 tot 17u.
22/05/2022

15/05/2022

Hopelijk schijnt de zon
vandaag zodat we kunnen
afkoelen met waterspelletjes!
Afspraak aan de MB van
14u30 tot 17u.

Hoe sportief zijn
jullie? Dit gaan we
ontdekken tijdens
deze sportieve
namiddag! Afspraak
aan de MB van 14u30
tot 17u.

28/05/2022 (zaterdag!)

Om het scoutsjaar af te sluiten
houden we een pyjamafeestje!
Afspraak (in pyjama) van 18u tot
20u aan de MB.

Vergeet ons aub niet te verwittigen als je niet kan komen!
Lotte: 04/95.72.30.86
Ada: 04/75.62.64.04

WELPEN
VRIJDAG 29 APRIL
Wie wordt snel bang en wie is net van helemaal niets bang? Dat komen we vanavond te
weten bij het super eng horror spel! De vergadering gaat door van 18u tot 20u op de
Moesjebaaz!

ZONDAG 8 MEI
Doe vandaag zeker kleren aan die HEEL HEEL VUIL mogen worden, want we spelen vandaag
verf twister! De vergadering gaat door van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

ZONDAG 15 MEI
Vandaag spelen we een mega toffe, actieve, spannende quiz!! Wie is de slimste welp van
Beersel? Dat komen we vandaag te weten van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

ZONDAG 22 MEI
Wie speelt er nu niet graag gezelschapsspelletjes? Speel je het liefst Monopoly? Of toch
liever UNO of weerwolven? Pak zeker je favoriete gezelschapsspel mee en kom gezellig
meespelen van 14u30 tot 17u op de Moesjebaaz!

VRIJDAG 27 MEI 2022
Op de laatste vergadering van het scoutsjaar gaan we genieten van een super gezellige
filmavond! Neem dan ook zeker je favoriete film mee! De vergadering gaat door van 18u tot
20u op de Moesjebaaz!
Dankjewel voor het super toffe scoutsjaar! Nu is het uitkijken naar kamp!

Laat zeker iets weten als jouw welp niet kan komen!
Floris: +32468222006
Louise: +32491293223
Alexander: +32474069840
Laura: +32471507121

JONGGIDSEN
Heyyy Girlies, Voor de laatste maand
van de scouts vliegen we er weer eens
in met veel plezier!!

Zondag 1 mei
Win vandaag het groot lot in ons
casino! Bereid jullie gokskills al
maar voor! Afspraak aan de
moesjebaaz van 14:30-17uur.
Zaterdag 7 mei
We spreken af om 18-20uur voor een barbecue. Neem
allemaal jullie eigen eten mee! En maak je klaar om
te smullen!!!
Zondag 15 mei
We Maken vandaag een fietstochtje! Kom allemaal naar
de moesjebaaz om 14:30. Om 17 uur kunnen jullie
terug naar huis keren. Vergeet zeker jullie fiets
niet!!
Zondag 22 mei
Kom vandaag voor een escaperoom naar de moesjebaaz.
Hopelijk ontsnappen jullie voor de tijd om is. We
spreken af om 14:30-17uur.
Zondag 29 mei
SPLASH!!! We spelen vandaag waterspelletjes! Kom
naar de moesjebaaz van 14:30-17uur voor veel
waterpret!
Als je niet kan komen
een berichtje!

laat dat dan zeker weten via

Vele Kusjes, jullie enthousiaste leiding
Annabelle 0470225179
Lien 0470519188

ZON 01/05/2022
Het goede weer is terug111 dit betekend natuurlijk WATERSPELLETJES!! Kom zondag maar
af met jullie zwemkleren die natuurlijk ook beetje vuil mogen worden. Afspraak aan de
moesje om 14.30, einde om 17u.
ZON 08/05/2022
Vervolg op vorige week, nu jullie het water al meer gewoon zijn, gaan we nog is jullie
sjortechnieken aanscherpen met het bouwen van een werkend vlot. Afspraak moesje om
14.30 en om 17u mogen jullie terug naar huis.

ZON 15/05/2022
We laten het water achter ons en trekken naar het bos voor een goed ouderwets bosspel.
Afspraak aan de moesje om 14.30, einde om 17u.
ZAT 21/05/2022
GRAND BOEF OP NEN BBQ!!! Pakt vleesje, slaatje, wat je maar wilt mee!!! De bbq zal op
jullie wachten om 19u, om 21u mogen jullie met een gevuld maagje naar huis.

ZON 29/05/2022
Laatste vergadering voor kamppppppp, perfecte gelegenheid om jullie klaar te stomen.
Welkom op de voorbereidingscursus “KAMP”. Jullie worden om 14.30 verwacht op de
moesje en om 17u mogen jullie terug naar huis met al jullie nieuwe kennis.

Zondag 01/05:
We gaan de laatste maand van start met de meest epic battle
die jullie ooit zullen meemaken! Wil je weten hoe je deze kan
winnen dan moet je om 14u30 aan de moesjebaaz staan.
Zondag 08/05:
Aangezien het bijna kamp is en we van plan zijn om
een super cool platform te sjorren gaan we vandaag
alvast wat oefenen. We verwachten jullie om 14u30
aan de moesjebaaz.

Zondag 15/05:
Deze week gaan we onze nieuwe skills gebruiken om de vijver om te vormen
tot een waterpark! Aangezien je wel is nat kan worden in een vijver kan je best
zwemkleren/reserve kleren meenemen. We beginnen zoals gewoonlijk om
14u30 op de moesjebaaz.
Zaterdag 21/05:
Deze zaterdag gaan we om 20u eindelijk gebruik maken van onze
gloednieuwe cinemazaal!!!!! Neem allemaal jullie favoriete DVD mee en
eventueel een kleine snack.
Zondag 29/05:
Voor de laatste vergadering van het jaar gaan we een kleine fietstocht maken
en vervolgens gaan we op locatie picknicken! We verwachten jullie om 14u30
aan de moesje. Je moet zelf iets meenemen om te eten en vergeet vooral je
fiets niet!

Juliette
Louka
Toon

0491 29 35 53
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

Hopper winkel

DIESTSEVEST 92 3000 LEUVEN
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winkel.leuven@hopper.be

