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Voorwoord
Beste leden en ouders
Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans
om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar
en voor de samenleving. Onze leden ervaren het leven en spelen in groep op hun
eigen manier. Dat verschil zorgt ervoor dat elke tak zijn eigen stijl, benadering en
leefregels hanteert. Om elk jaar vernieuwend te beginnen, is er een enthousiaste
leidingsploeg die instaat voor het aanbrengen van innoverende en verrassende
activiteiten. Deze activiteiten worden aangekondigd in ons “Schurend Scoutje”.
Je kan het binnenkort ook raadplegen via onze website www.scoutsberingen.be
Zoals elk jaar verandert die enthousiaste leidingsploeg een beetje. Zo nemen we
eerst en vooral afscheid van Nathalie Cox en Michiel Gaethofs als groepsleiding.
Ze engageerden zich het afgelopen scoutsjaar voor onze groep en we willen hen
in naam van de hele groep via deze weg ook nog eens enorm bedanken voor al
hun vrijwillige inzet. Vanaf dit jaar zullen Maarten Jochems, Ward Peeters en
Katelijn Jochems het roer overnemen voor de komende drie scoutsjaren. Wij
hopen er, samen met jullie allen, drie topjaren van te maken waarin we de
werking van onze groep proberen te optimaliseren en verder uit te bouwen.
Ten slotte bedanken we ook graag al de leiding van wie we dit jaar helaas
afscheid moeten nemen voor hun vele jaren inzet: Dagmar Troonbeeckx (Pittige
Saïga), Manon Maene (Moederlijke Comorenwever), Olivier Vandewalle (Sociale
Beermarter), Nathalie Cox (Behulpzame Panda), Charles Schoofs (Goedaardige
Kraanvogel), Astrid Huybrechts (Jolige Chimpansee) & Lander De Lauré
(Impulsieve Bergduivel)
Een stevige linker!

Maarten Jochems (Slome Bever)
Ward Peeters (Vuursalamander)
Katelijn Jochems ( Hulpvaardige Haas)

Jaarthema
“Minder is meer”
De wereldscoutsorganisatie (WOSM) gebruikt als baseline: ‘Scouting:
Creating a better world’. En Robert Baden Powell, de oprichter van de
scoutsbeweging, sprak over ‘De wereld beter achterlaten dan hoe we
ze gevonden hebben.’ Ons jaarthema ‘Minder is meer’ is de perfecte
link tussen die missie en de actualiteit. Als scouts en gidsen is het onze
rol om de weg te zoeken en te tonen. En uiteraard beginnen we bij
onszelf: “Wees de verandering die je wil zien in de wereld”.

Wist je dat…
… we per jaar per persoon zeker 30kg voeding
weggooien?
…België koploper is in de wereld qua
lichtvervuiling?
…We jaarlijks maar liefst 400 kg afval per persoon
produceren?
… Er daar nog eens 3500kg “verborgen” afval per
persoon per jaar bijkomt, voor de productie van al
de spullen die we dagelijks gebruiken?

FINANCIËN
Voor alle vragen in verband met geldzaken, zoals lidgeld, kan u terecht
bij Maarten Jochems, Brecht Vankriekelsvenne of Pieter-Jan Vanden
Eynde. Hun gegevens vind je achteraan dit boekje of je kan ze bereiken
via financien@scoutsberingen.be.
Heeft u het financieel moeilijk? Aarzel niet om ons te contacteren
indien u extra informatie wenst over Scouting op Maat (verminderd
lidgeld*, Fonds op maat, …). Wij zullen in alle discretie luisteren naar
uw verhaal en bekijken welke tegemoetkomingen er voor u mogelijk
zijn zodat de kostprijs zeker geen drempel vormt om deel te nemen
aan onze activiteiten.
Bijna alle mutualiteiten dragen bij in de kosten van vrijetijdsbesteding
van jongeren (kamp- en lidgeld).
Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds u
bent aangesloten. Bij het lokale kantoor van uw mutualiteit kan u
navragen op welke voordelen u recht hebt. Op de volgende website
vindt u de info per mutualiteit terug:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeldterugbetaald
Op de infopagina van onze website staat al wat info over de kostprijs
van onze scouts.
www.scoutsberingen.be/info

* Indien u aanspraak wilt maken op verminderd lidgeld, gelieve dan contact met ons op te nemen
vóór 29 september 2018

Spaghettidag
Ook dit jaar organiseren we met Scouts & Gidsen Beringen-Centrum
onze jaarlijkse spaghettidag. Net zoals vorig jaar zullen jullie zowel ’s
middags als ’s avonds kunnen genieten van ons heerlijk buffet.
De spaghettidag zal dit jaar doorgaan op zaterdag 17 november.
Binnenkort zal u meer informatie verkrijgen in verband met dit
evenement (menu, prijzen etc.) via de leiding.
Wij hopen jullie alleszins te mogen verwelkomen om jullie een
heerlijke pastaschotel aan te bieden.

MYSTERY PARTY
Scouts & Gidsen Beringen-Centrum organiseert elk jaar de Mystery
Party in Beringen aan onze lokalen. Wat begon als een klein feest is
ondertussen uitgegroeid tot de grootste fuif van Beringen. Naast de
Mystery-tent met feestmuziek voor de jeugd, is er ook een grote, maar
nog steeds gezellige 80-90-2000 tent waar je kan dansen op leuke
muziek en genieten van een glaasje cava of enkele sterke bieren. Stip
daarom 9 maart 2019 alvast aan in je agenda zodat je niets moet
missen van onze 21ste editie.

Belangrijke data
Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 19 oktober 2018
Spaghettidag: zaterdag 17 november 2018
MYSTERY PARTY: zaterdag 9 maart 2019
Kampvoorstelling & BBQ OC: zaterdag 27 april 2019
Vertrek leden op kamp: zondag 7 juli 2019
Bezoekdag: zondag 14 juli 2019
Oudste leden terug van kamp: woensdag 17 juli 2019

Het oudercomité
Het oudercomité zoekt vrijwilligers!!!
Het OC is een vzw die de scouts- en gidsengroep ondersteunt door te zorgen
voor herstellingen en onderhoud van de lokalen. Zo is er, met subsidies van de
gemeente een keuken geplaatst, vloeren zijn vernieuwd,…
Het OC is een adviesorgaan waar onze scouts- en gidsengroep op kan rekenen.
Verder steken we de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse spathettidag,
de jaarlijkse BBQ, MYSTERY PARTY en de bezoekdag van het kamp.
Naast enkele werkvergaderingen doen we met het OC
ook enkele
ontspanningsgerichte activiteiten zoals etentjes, wandelingen (o.a. wintertocht),
… waarbij het scoutsgevoel helemaal naar boven komt!
Het oudercomité is opzoek naar vers bloed. Ouders die hun steentje willen
bijdragen kunnen contact opnemen met onze voorzitster Silvia De Giorgi
(silvia.degiorgi@hotmail.com).
Tevens kan u het oudercomité volgen op
https://www.facebook.com/groups/572920162753427

Tot binnenkort!
Henny & Didier, Herman & Miranda, Maarten & Natalie, Elke & Eric, Robert,
Silvia, Malika

Verkeersregeling
Graag willen wij als leiding even aandacht vragen omtrent de
verkeersveiligheid van de Corbiestraat gedurende de
scoutsactiviteiten, Het is immers altijd een hele drukte omstreeks
14u00 en 17u00.
Spelende kinderen letten niet altijd even goed op voorbij rijdende
auto's.
Daarom willen wij u als ouders vragen om rekening te houden met de
volgende afspraken voor de veiligheid van uw en andermans
kinderen:
1. Probeer in mate van het mogelijke altijd met de fiets naar de
scouts te komen, zeker de oudere takken!
2. Indien u met de auto komt, matig dan zeker uw snelheid
wanneer u de Paalsesteenweg of Hasseltsesteenweg verlaat en
richting de scouts lokalen rijdt.
3.
Volg de aangegeven rijrichting om het verkeer vlotter te laten
verlopen!
4.
GELDT OOK VOOR FIETSERS! Is voor uw veiligheid en die van
anderen.
Deze verkeersregeling is opgemaakt in samenspraak met Chiro
Beringen.

Het scoutsuniform
Het scouts uniform onderscheidt ons van alle andere
jeugdbewegingen en is een must om te hebben. In de volgende tekst
vind u de nodige uitleg over het scouts uniform.
•

De scouts das

De scouts das wordt steeds rond de hals gedragen en onderscheidt ons als
Scouts Beringen van alle andere groepen.
De scouts das koopt u aan vanaf uw kind lid wordt bij de scouts. U kan deze
aankopen bij de groepsleiding.
•

Het scouts T-shirt

Wij, scouts beringen, dragen een uniek T-shirt dat ons opnieuw onderscheidt
van andere groepen.
Het scouts T-shirt koopt u aan vanaf uw kind lid wordt bij de scouts. U kan deze
aankopen bij de groepsleiding.
•

De scouts rok of short

Vanaf uw kind bij de welpen of kabouters is, koopt u een scouts rok of short
aan in de Hopperwinkel.
•

De scouts trui

De scouts trui kan u aankopen in de Hopperwinkel.
•

Het scouts hemd

Vanaf uw kind bij de jonggidsen of jongverkenners is, is het een vereiste dat uw
kind in bezit is van een scouts hemd. Het hemd koopt u aan in de
Hopperwinkel.
Ons hemd bevat een aantal kentekens die op een vaste plaats hangen.
Alle kentekens zijn genummerd op de afbeelding en komen op de aangegeven
plaats te hangen:

1) Jaarkenteken (MINDER IS MEER), krijg je van ons. Boven de rechterborstzak
2) Het groepslintje (Sint-Jozef - August Cuppens),te verkrijgen bij de
groepsleiding. Bovenaan de rechtermouw
3) Het wapenschild van scouts Beringen, te verkrijgen bij de groepsleiding.
Rechtermouw, onder het groepslintje.
4) Takkenteken (kap: muts, wel/kab: windvlieger, jv/jg: rugzak, g/v: fiets, Jin:
voetjes), te verkrijgen in bij de groepsleiding of Hopper. Rechtermouw, onder
het wapenschild.
5) Het Europa-België lintje, te verkrijgen bij de groepsleiding of Hopper. Boven
de linkerborstzak
6) Het beloftekenteken, te verkrijgen in de Hopper of bij het afleggen van de
belofte. Midden op de linkerborstzak
7) Het internationaal scouts/gidsen teken (Paars met wit voor dejongens,
blauw met oranje voor de meisjes), te verkrijgen bij de groepsleiding of
Hopper. Bovenaan de linkermouw
8)De Vlaamse leeuw, te verkrijgen bij de groepsleiding of Hopper. Linkermouw,
onder het internationaal scoutsteken
9) Limburgs kenteken, te verkrijgen bij de groepsleiding of Hopper.
Linkermouw, onder de Vlaamse leeuw

Belangrijke info! De Hopperwinkel vind u op volgend adres:
Vredestraat 6, 3500 Hasselt
Tel: 011/22.42.42
Openingsuren: woensdag tem vrijdag van 14u tot 18u
Zaterdag van 10u-12u30 en 13u30-18u.

Verhuur
Ben je op zoek naar een gezellige tent om voor je familie, je vrienden
en/of je buren een feestje, kerst- of Nieuwjaarsdrink te organiseren?
Dan moet je niet langer zoeken want
Scouts & Gidsen van Beringen verhuren hun materiaal.

Wil je meer informatie of zoek je ander materiaal om te huren, kijk dan
zeker op onze website www.scoutsberingen.be/verhuur

Ben je geïnteresseerd, bel dan naar het volgende nummer of stuur
gewoon een mailtje naar:
verhuur@scoutsberingen.be
of je kan bellen of sturen naar:
• Brecht Bibert
0471/70.17.09
• Lennert Vanheyst
0478/03.36.28
• Seppe Corvers
0471/55.75.23
We verhuren 3 soorten tenten
• PATROUILLE ( slaaptent 4m x 4m )

• SENIOR ( 5m x 5m )

• SBC grote gele tent ( 7m x 10 m )

Periode 2 dagen
Dit wil zeggen dat je het materiaal altijd voor twee dagen huurt.
Concreet betekent dit voor het weekend dat het materiaal
vrijdagavond opgehaald wordt en zondag teruggebracht wordt. Door
de week betekent dit dat het materiaal de avond voor het
feest/evenement afgehaald wordt en de dag na het feest/evenement
teruggebracht wordt.
Lange periode:
Je kan het materiaal huren voor een langere periode. Het tarief
wordt dan aangepast naargelang de duur van de periode

Scouts & Gidsen Beringen Centrum op
Facebook
Zoals sommige al ontdekt hebben, is er ook een pagina van onze scouts
op Facebook. Op deze pagina zullen regelmatig foto’s van de
activiteiten en dergelijke verschijnen. Ook tijdens het kamp zal je ons
hier kunnen volgen van wat we allemaal beleven.
Zeker de moeite om ons te liken of te volgen!

https://www.facebook.com/ScoutsBeringenCentrum

Ook kan je nog steeds onze website raadplegen voor het boekje
digitaal!
http://www.scoutsberingen.be/

Wie is wie ?
Kapoenen

Andreas Bloemers
(Onvoorspelbare Streepmuis)

Olivier Maufort
(Zachtmoedige Havik)

Milan Vanderkerken
(Pumba)

Michiel Gaethofs
(Uitdagende Wasbeer)

Seppe Corvers
(Fret)

Kabouters

Brecht Vankriekelsvenne
(Verdedigende Argali)

Ward Peeters
(Vuursalamander)

Sarah Meesen
(Koddige Bizon)

Lukas Vanheyst
(Guitige Patrijs)

Liese Bollen
(Lama)

Welpen

Lennert Verbeek
(Onstuimige Kwikstaart)

Stephanie Vanheyst
(Enthousiaste Sneeuwstormvogel)

Arnout Roebben
(Consciëntieuze Bergbever)

Lies Beerten
(Toegewijde Meerkoet)

Pieter-jan Vanden Eynde
(Competitieve Brulaap)

Jonggidsen

Brecht Bibert
(Vrijheidslievende Berglemming)

Amber Claes
(Maki)

Isabelle Cox
(Zachtaardige Tapir)

Jongverkenners

Lennert Vanheyst
(Hardwerkende Bernersennen Hond)

Jelmer Vervoort
(Oprecht Hert)

Lander Schaeken
(Onbegrensde Arasari)

Bram Beerten
(Parate Bulldog)

Gidsen

Jalina Vervoort
(Levenslustige Ekster)

Margo Jordens
(Zorgzaam Zeepaardje)

Verkenners

Michiel Claes
(Zeldzame Zeeduivel)

Wout Beckers
(Eigenzinnig Stekelvarken)

Jins

Yanis Meesen
(Gezellige Jako)

Pauline Borremans
(Oprecht Smelleken)

Groepsleiding

Maarten Jochems
(Slome Bever)

Ward Peeters
(Vuursalamander)

Katelijn Jochems
(Hulpvaardige Haas)
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Kapoenen
Dag Kapoenen, het nieuwe scoutsjaar is begonnen, joepie!!
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij om er met heel veel goesting in te
vliegen, Jullie kunnen leuke spelletjes elke week verwachten, zo gaan we in het bos
spelen of wel de stad op zijn op zetten of heb je eerder zin om een ruimteschip te
maken. Kom laten we ook zelf een knotsgekke aardappelpuree met chocoladesaus.
Het is natuurlijk leuk als je altijd kan komen, maar indien je eens een keertje niet
kan komen stuur dan zeker een bericht zodat wij als leiding weten hoeveel
Kapoenen er komen. Een berichtje sturen naar Michiel Gaethofs 0475 43 18 19
23 september van 14u tot 17u Vieze vuile vettige vergadering

JAJAJAJAJAJA we beginnen al direct met een knaller van formaat!!! We gaan iets
echt scoutesk doen! Neem kleren mee die vuil mogen worden en een handdoek en
propere kleren, want het is vieze vuile vettige vergadering! We gaan allemaal leuke
spelletjes doen die we thuis niet mogen!
30 september van 14u tot 17u Het grote pokémon vangspel

Zijn jullie echte Pokémonjagers? Kunnen jullie
goed een Pokébal gooien tegen een andere speler
zijn Pokémon? Zijn jullie klaar voor de grote
Pokémon GO fotozoektocht? Wie zoekt, die vindt!
Pikachu, ik kies jou!!!

ZATERDAG 6 oktober van 10u tot 14u
Koken met Joke

Altijd al gedroomd van een eigen eten koken?
Wij wel en hebben zin in iets lekkers vandaag,
dus we gaan koken! Verkleed je als een echte
kok (muts, short), want we hebben vandaag
kookvergadering!

14 oktober van 14u tot 17u Vampiers tegen weerwolven vergadering

Hey is dat een vampier?? Ohnee het is volle
maan!!!!
Het is vandaag vampiers en wolven spel!
Wie gaat deze battle winnen? Leiding tegen
leden!
19 oktober Dag van de jeugdbeweging
Doe je scouts uniform aan! Laat in de klas zien dat je fier bent om op de scouts te zitten.

21 oktober van 14u tot 17u BEJAARDENVERGADERING!

Neem mama en papa mee. Ouders mogen zich samen met jullie komen amuseren
op de scouts. Best niet de properste kleren aandoen.

28 oktober van 14u tot 17u Strijd der Kapoenen

Joepie, de wedstrijd tussen de kapoenen van scouts Beringen en scouts Tervant,
wie is de sterkste, snelste, slimste… ? (Scouts Beringen natuurlijk)
3 november 13u tot 4 november 13u

WEEKENDJE
INFO VOLGT

11 november van 14u tot 17u Micky en Minnie spelen in het bos

Kom allemaal verkleed als jullie grootste
Disneyfilmheld (Mickey, Aladin, Sneeuwwitje…) ,
want we gaan vandaag het grote Disney-bosspel
spelen!

17 november spaghettidag
18 november GEEN VERGADERING
Het is geen vergadering, omdat het spaghettidag is geweest.
Hopelijk hebben jullie allemaal jullie buikjes rondgegeten op spaghettidag!
25 november van 14u tot 17u Mysterieuze omwisseling vergadering

Beste jongens en meisjes van de kapoenen. De leiding tovert jullie allemaal om van
geslacht. Kom als het andere geslacht (jongen <-> meisje) verkleed vandaag, want
dit gaat echt een topvergadering worden!!!
De leiding verkleed zich ook!
2 december van 14u tot 17u De Sint en zwarte pieten vergadering

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Sinterklaas en
zwarte piet komen vandaag langs. Zijn jullie wel braaf geweest??
Of krijgen jullie de roe? We zullen zien of jullie braaf zijn geweest!
Kleur mij!

ZATERDAG 8 december van 19u tot 21u Warme-stink slaapzakken
vergadering

Slaapzakkenvergadering!!! Wat heb je hier
toch weer voor nodig, laat me even denken…
Ahja ik weet het weer, een SLAAPZAK!!! Je mag
ook altijd een kussen of knuffel meenemen!

Ziezo, dat was het dan voor dit trimester. We hopen dat jullie het even leuk
vonden als ons, want de leiding gaat jullie vast en zeker missen, maar na de
vakantie starten we weer terug, joepie!! Geniet van jullie vakantie en fijne
feestdagen.
Groetjes jullie liefste leiding xxxxxxxx

MILAN

MICHIEL

ANDREAS

OLIVIER

SEPPE

Welpen
Dag welpen! Er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur
en wij hebben voor jullie fantastische activiteiten gepland!
Probeer dus zeker elke week te komen als je niets wil missen!
Kan je toch niet

komen? Verwittig dan zeker iemand van de

leiding!

Zondag 16 september 14u tot 17u
Kom dat zien, kom dat zien want vandaag is het de
eerste vergadering van het jaar, jihaaaa! We
verwelkomen jullie met een spetterende
openingsshow!
Zondag 23 september 14u tot 17u
Vrooooooeeeeeeeem! Leg die
racebanden al maar op jullie
snelste auto want vandaag is
het de grote formule 1
vergadering!
(Breng kleren mee die nat/vuil mogen worden)
Zondag 30 september 14u tot 17u
Breng vandaag zoveel mogelijk vriendjes mee naar de scouts
want het is vriendjesvergadering!

Zaterdag 6 oktober 10u tot 15u
Vandaag gaan we Hasselt onveilig maken
met een groots stadsspel! Vergeet zeker
jullie lunchpakket niet! (Geen snoep,
frisdrank…)

Zondag 14 oktober 14u tot 17u
B.O.S.S.P.E.L.

Vrijdag 19 oktober
Het is dag van de jeugdbeweging! Trek allemaal
jullie uniform aan naar school.

Zondag 21 oktober 14u tot 17u
Laat jullie baard maar staan want
vandaag is het de grote
vinkingvergadering! Kom
allemaal verkleed als stoere
viking.

Zondag 28 oktober 14u tot 17u
We gaan eens testen hoe sterk jullie
zijn! De leiding daagt jullie uit om te
proberen ons te verslaan in een grote
strijd! Leiding tegen leden.

Zondag 4 november 14u tot 17u
Wij hebben een expert
moeten inhuren voor deze
vergadering want we
willen samen met jullie
geschiedenis schrijven! Er
gaan records gebroken
moeten worden dus warm jullie allemaal maar op om in het
Scouts Beringen Book of Records te kunnen komen.

Zaterdag 10 november 11u tot zondag 11 november 11u
Weekendje! Doe jullie safari-outfit maar aan
want we gaan dit weekend proberen the
big 5 te spotten. Bericht volgt nog.

Zaterdag 17 november
Spaghettidag! Kom allemaal
smullen van de lekkere spaghetti
die de leiding voor jullie
klaarmaakt.

Zondag 18 november
Geen vergadering want het was gisteren spaghettidag! ☹

Zondag 25 november 10u tot 14u
Het gaat moeilijk zijn maar we moeten proberen te overleven.
We hebben eten nodig want we willen niet doodgaan van de
honger dus kom ons helpen op de grote survival
kookvergadering. (De leiding voorziet een jachtplaats om eten
te verzamelen dus jullie moeten niets meenemen.)

Zondag 2 december 14u tot 17u
3, 2, 1 START! Jullie zijn
geselecteerd voor de Olympische
winterspelen van 2018! Wie van
jullie gaat er met medailles naar
huis?

Zaterdag 8 december 18u tot 21u
We gaan op een grote avondtocht. Doe
dus warme kleren en stevige schoenen
aan!

Zo dit was het voor dit trimester! Wij wensen jullie een fijne
kerst en een gelukkig nieuwjaar met veel kidibul! Tot in 2019!

Raksha

Chil

Shere-khan

Chikai

Akela

Kabouters
Jammer genoeg is het nieuwe schooljaar terug begonnen, maar gelukkig dus ook het nieuwe
scoutsjaar!! Joepieeee :D :D We hebben weer een hele boel leuke vergaderingen voor jullie
klaar staan, wij hebben er alvast heel veel zin in! Laat ons ook zeker weten als je niet kan
komen! :D
16 september: 14u- 17u
Vandaag gaan jullie je super leuke, geweldige, nieuwe leiding te weten komen! Joepieeee!!
En wat doen we ook altijd de eerste vergadering van het jaar? Pleinspelletjessss
23 september: 14u- 17u
Doe vandaag zeker niet je beste kleren aan want het is viezevuile
vettige vergadering!!
30 september: 14u- 17u
Zet je vandaag maar eens extra hard in, want het is leiding- tegen- leden-vergadering! Heb je
vriendinnetjes die ook eens graag mee zouden
komen naar één van onze vergaderingen? Dan is het
vandaag dé moment! Neem zo veel vriendinnen mee
als je maar wil om te komen helpen winnen van de
leiding!
7 oktober: 14u- 17u
Hebben jullie al een gehoord van het beringse kabouterbos? Nee? Kom dan vandaag zeker
mee, want we hebben een super leuk spel bedacht om daar te spelen!!
14 oktober: 10u- 14u
Vandaag mogen jullie al wat vroeger naar de scouts komen want we gaan op een zelf
gemaakt vuur koken! Neem allemaal maar je lievelings vleesjes, groentjes, pasta… mee want
we gaan lekker smullen!!
21 oktober: 14u- 17u
Neem je leukste sportschoenen maar mee, want vandaag gaan we eens lekker sportief zijn!
28 oktober: 14u- 17u
Heb jij ook altijd al eens voor 1 dag een jongen willen zijn? Dat komt dan goed uit, want het
is vandaag jongensvergadering! Doe maar je stoerste jongenskleren aan want we gaan
vandaag de stoerste jongensspelletjes spelen!

3-4 november: uren volgen nog
Yesss! Het is eindelijk weer weekendje! De uren volgen nog!
11 november: 14u- 17u
We hebben van een geheime bron vernomen dat er in ons lokaal een
dedectievenspel in gemaakt voor jullie. Dit spel zou jullie testen of jullie
wel goed kunnen samen werken… Kom vandaag maar bewijzen dat
jullie dat zeker en vast goed kunnen!
18 november
Gisteren was het spaghettidag, dus vandaag is het geen scouts, maar volgende week zien we
jullie terug! :D
25 november: 10u- 14u
Vandaag gaan we nog eens lekker kokerellen, deze keer niet op een houtvuur dus behalve je
tanden om te kauwen heb je niet nodig ;D
2 december: 14u- 17u
De Sint is weer in het land, dus vandaag gaan we een paar heel leuke dingen knutselen om
met hem mee te geven naar Spanje!
Vrijdag 7 december: 19u- 22u
Vandaag houden we een super gezellig kerstfeestje om het eerste
trimester af te sluiten.

Ohhhh L Het eerste trimester zit er alweer op… Maar gelukkig is de scouts terug na de kerstvakantie
met weer heel wat super leuke veraderingen! oefff! Wij kunnen alvast niet wachten om jullie
allemaal terug te zien!! J J

Lukas

Sarah

Liese

Ward

Brecht

Jong-Verkenners
Yowww Chappies!
Hopelijk hebben jullie een goede zomer gehad en kijken
jullie alvast uit naar het nieuwe scoutsjaar! Bereid jullie
maar voor op een top trimester, want wij zijn er al klaar
voor!
Zorg er zeker voor dat je elke vergadering in uniform komt!
Vergeet jouw fiets ook niet! Laat zeker iets weten als je niet
kan komen! Lennert Vanheyst GSM: 0478033628

Zondag 16 September van 14u tot 17u
Openingsshow! Hoeraaa het jaar is weer begonnen.

Zondag 23 September van 14u tot 17u
HET IS DOOP!! !!DOE OUDE KLEREN AAN!! !!GEEN
UNIFORM! NEEM OOK WASGERIEF MEE.

Zondag 30 September van 14u tot 17u
mhm?? Wat zouden we gaan? doen?

Zaterdag 6 Oktober van 10u tot 16u
Technieken vergadering!
Maar we gaan iets super vet maken!

Zondag 14 Oktober van 14u tot 17u
We gaan op een explosieve tocht! Doe zeker
wandelschoenen aan!

Zondag 21 Oktober van 10u tot 14u
Het is WOUDLOPERS KEUKEN JAMMIEE!!!!
Neem iets lekkers mee om te koken!!!

Zaterdag 27 Oktober Uren volgen nog!
Het is J-Givers thophy. We gaan is laten zien wie de
beste
J-Givers zijn!!

Zondag 4 November van 14u tot 17u
Neem je verstand mee!

Zondag 11 November van 14u tot 17u
Sportvergadering we gaan is in de sportzaal spelen! Neem
je sportschoenen mee!

Zondag 18 November
Is het spijtig genoeg geen scouts maar je hoeft niet te
treuren de leiding gaat voor jouw spaghetti maken op onze
SPAGHETTI DAG!

Zondag 25 November van 14u tot 17u
Deze zondag is het Special edition pleinspelen!

Vrijdag 30 November tot Zaterdag 1 Dec
!!WEEKENDJE!! Uren volgen nog!

Vrijdag 7 December van 19u tot 21u
Het is al zo ver de laatste vergadering maar we gaan er een
tof feestje van ma ken!

Bram

Lander
r

Lennert

Jelmer

JOGIIIII’ssss
Heyy hallow wat leuk dat je er bent, leuk voor jou, leuk voor de
scouts!
Zondag 16/09/2018 (14-17U)
Openingsshow

Zondag 23/09/2018 (14-17U)
VVVV
Eerstejaars, houd jullie vast want dit wordt jullie doop! Neem allemaal een
gepersonaliseerd EI mee (een mini-me ei). Vergeet zeker ook geen propere
kleren en een handdoek mee te nemen!
Zondag 30/09/2018 (14-17U)
Vriendjesvergadering
Neem allemaal AL jullie beste vriendjes/vriendinnetjes mee naar de scouts
vandaag!

Zondag 7/10/2018 (14-17U)
Bosspel
We hebben een Bos, we hebben een spel.. vandaag is het dus..?

Zondag 14/10/2018 (10-14U)
Woudloperskeuken
Neem een gamel mee en voorzie
voldoende eten!
(Voor als iets toch zou
aanbranden…)

Vrijdag 19/10/2018
Dag Van De Jeugdbeweging
Vergeet zeker je uniform niet!

Zondag 21/10/2018 (14-17U)
Pleinspelen

Zaterdag 27/10/2018

Herfstvakantie

Jong-Giver Trophy

Weekendje

Uren volgen nog!

Uren en data volgen nog!

Zaterdag 10/11/2018 Stadsspel (10-15u)

Za 17/11/2018 Spaghettidag
ZO 18/11 GEEN VERGADERING

Zondag 25/11/2018 (14-17U)
Gezelschapsspellen
Neem allemaal jullie leukste gezelschapsspelletjes mee! (Voorbeelden:
Twister, Rummikub, Jungle Speed…)
Zondag 2/12/2018 (14-17u)

Vrijdag 7/12/2018

??? VERRASSING ???

Uren volgen nog!

Helaas zit dit trimester er al weer op! Geniet van alle familiefeesten,
cadeautjes, kalkoenen… Fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar!
De Jong-Gidsen leiding
Amber

Bibert

Isabelle

VERKENNERS
Yoww chappies!
Hopelijk hebben jullie een goede zomer gehad en kijken jullie alvast uit naar
het nieuwe scoutsjaar! Bereid jullie maar voor op een top trimester, want wij
zijn er al klaar voor! Zorg er zeker voor dat je elke vergadering in perfect
uniform komt en met de fiets!

16 september
Openingshow

23 september 14u – 17u
Vriendjesvergadering!
Breng allemaal uw vrienden mee! Want hoe
meer zielen hoe meer vreugde!

30 september 14u – 17u
Today we play highland watergames.
Be sure to bring a towel and comfortable
clothing for sure.

6 oktober 11u – 16u
Vandaag verlaten we klein Beringen en
gaan we naar de big city!

14 oktober 14u – 17u
Techniekenvergadering

21 oktober 11u – 15u
Woutloperskeuken!
Haal vandaag allemaal jullie kookkunsten maar is boven. Want er hangt ook
een verassing aan vast!

28 oktober
Givertrophy

4 november 14u – 17u
We gaan vandaag de bossen is verkennen!

10 – 11 november weekendje!
Uren en het adres volgen nog!

17 november
Spaghettidag!

18 november
Wegens dat het gisteren spaghettidag was. Is er spijtig genoeg geen
vergadering vandaag!

25 november 14u – 17u
Het grote valsspeler spel.

2 december 14u – 17u
Sportvergadering!
Doe jullie sportkledij en sportschoenen maar alvast aan want
vandaag gaan we aan onze fysiek werken!

7 december 20u – 23u
We maken er een fancy avond van.
Dus boys kom in fancy outfit!

Spijtig dat het eerste trimester alweer voorbij is. Maar gelukkig zien
wij jullie binnen een maand al terug! Fijne vakantie mannen!!

Beckers & Smiegel

G id sen
Hee meisjes, het scoutsjaar is eindelijk
terug begonnen. Probeer elke week
met de fiets te komen zodat we ons
kunnen verplaatsen. Kan je niet
komen? Laat dan iets weten. We
verwachten jullie in perfect uniform!
Dikke zoentjes
XXX

ZO16SEPT2018

ZO14OKT2018
+

VRIJ19OKT2018
Jawel, het is weer Dag
van de Jeugdbeweging!
Vergeet je uniform
vandaag niet aan te doen
naar school. Kom ’s
morgens ook zeker ontbijten aan
onze scoutslokalen en ’s avonds
frietjes eten op de Campus J

Openingsshow!!!
Jullie komen te weten welke leiding
jullie een G-E-W-E-L-D-I-G jaar gaat
bezorgen!
#SPANNEND

ZO23SEPT2018
Laat jullie wasmachines maar al
voorverwarmen en laat mama maar
vlug een pot Vanish halen, wantttt
doop = dope!

ZO30SEPT2018(10u-14u)
Vleesjes, patatjes, groentjes, pizza,
banaan met chocolade... Neem alles
mee wat je kan bakken op een
houtvuur in het bos.

ZA6OKT2018
Zet jullie liefste snoetjes op want
vandaag gaan we zo veel mogelijk
tombolaprijzen inzamelen!

ZO21OKT2018
OPSPORINGSBERICHT
De politie meldt een
onrustwekkende verdwijning
van de Heer Roby Verlinden
die reeds 48 uur spoorloos
is. Politie zone Beringen zit
met de handen in het haar
en schakelt de Gidsen van
SBC in om deze huge
misdaadcrime op te lossen.

ZO28OKT2018
GIVERTROPHY!
We gaan aan de rest van Gouw
Limburg eens laten zien wie nu
eigenlijk de bomste gidsen van
Limburg zijn.
(info en uren volgen nog)

ZO4nov 2018
ZA8 dec 2018 (19u30-22u30)
We zijn al weer aanbeland bij de
laatste vergadering van dit semester L
Maar niet getreurd, we sluiten in stijl af
met een kerstfeestje

M ar ge &J alle ♥
Krijg jij het ook al warm? Kom
verkleed als de knapste mannelijke
crush uit je dromen!

ZO11nov 2018
Vandaag treffen we de laaaaaatste
voorbereidingen voor onze tombola
van volgende week

ZO18nov 2018
Geen vergadering.
Wel tombola op de spaghettidag
(zaterdag 17) !

ZO25nov 2018

+
VRIJ30 nov- ZA1 dec 2018
Joepie weekendjeeeee
Uren en alle info volgt J

Dag allerliefste Jins ,
Het nieuwe scoutsjaar is in aantocht en onze allereerste generatie Jins wordt een feit.
Vooraleer we van start gaan met de spetterende openingsshow zouden we jullie graag
wat meer informatie hierover geven.
Allereerst wat is dat nu eigenlijk een jin?
Jin staat voor 'Jij en Ik een Noodzaak' en vormt de oudste tak binnen Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Jin is intens samenleven. Jin is gezamenlijk werken aan activiteiten,
projecten en kampen, elke groep in zijn eigen stijl. Jin is avonturen en uitdagingen delen.
Jin is al doende leren samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. En Jin is, dankzij al
die ervaringen, een groeiend engagement ontwikkelen voor de groep en de samenleving.
Wat houdt dat allemaal in?
Jins zijn op zoek naar zichzelf, naar nieuwe ervaringen (en misschien zelfs een lief). Ze
staan op het punt om belangrijke keuzes te maken en dromen en fantaseren er op los.
Ieder op zijn eigen manier. Jins leven één jaar intens samen en steken hun eigen jaar en
kamp ineen. Al doende leren ze samenwerken en verantwoordelijkheden opnemen.
Wat gebeurt er doorgaans zo al in een jinjaar?
- Jins leven zich uit in hun laatste jaar als lid
- Daarnaast wordt er ook de kans gegeven om te proeven van het leiding-zijn
- Tussendoor staan enkele geldactiviteiten gepland om de kamp-kas te spijzen
- De groep hechter maken, samenleven op een echte Jinleefweek
- Een jinjaar in schoonheid eindigen op een geweldig

(buitenlands?)

kamp!

Kortom de jins beslissen zelf wat ze dit jaar willen realiseren en hoe ze hun laatste jaar
als lid willen doorbrengen. Om elkaar beter te leren kennen en om ons jaarprogramma te
maken nodigen we alle jins uit op onze JINLEEFWEEK. Deze gaat door van zondag 16
september (20u30u) tot zondag 23 september (rond de middag).

Kort overzicht van activiteiten voor de volgende weken:
Zondag 16 - 23 september LEEFWEEK!
Zondag 30 september 14-17u NOG EENS EEN GOE SPEL!
Liefs jullie Leiding
Yanis & Pauline

Leidinglijst
Op deze bladzijden vindt u alle namen en gsm nummers van
de huidige leiding. Het e-mailadres is telkens volgens
hetzelfde systeem. Namelijk:
voornaam.achternaam@scoutsberingen.be
Indien u vragen of problemen hebt aarzel dan niet om hen,
de groepsleiding of iemand anders van de leiding, te
contacteren. Problemen zijn er immers om opgelost te
worden en vragen om beantwoord te worden!
Groepsleiding
Maarten Jochems
Katelijn Jochems
Ward Peeters

0476/82.74.54
0478/29.40.96
0470/03.55.24

Materiaalmeester
Robby Verlinden

0478/98.80.06

Kapoenen
Andreas Bloemers
Michiel Gaethofs
Olivier Maufort
Seppe Corvers
Milan Vanderkerken

0490/43.74.22
0475/43.18.19
0472/76.15.32
0471/55.75.23
0488/05.55.84

Welpen
Lennert Verbeek
Stephanie Vanheyst
Lies Beerten
Arnout Roebben
Pieter-Jan Vanden Eynde

0495/82.44.19
0474/87.28.73
0499/46.79.74
0479/57.61.82
0475/53.20.47

Kabouters
Brecht Vankriekelsvenne
Lukas Vanheyst
Sarah Meesen
Ward Peeters
Liese Bollen

0470/36.05.80
0471/77.97.95
0473/55.90.12
0470/03.55.24
0491/02.65.01

Jongverkenners
Lennert Vanheyst
Lander Schaeken
Bram Beerten
Jelmer Vervoort

0478/03.36.28
0472/84.29.16
0471/22.98.92
0499/30.95.29

Jonggidsen
Brecht Bibert
Isabelle Cox
Amber Claes

0471/70.17.09
0492/70.36.77
0472/23.58.38

Verkenners
Michiel Claes
Wout Beckers

0486/49.42.63
0494/05.55.49

Gidsen
Jalina Vervoort
Margo Jordens

0494/32.83.40
0498/17.64.42

Jins
Yanis Meesen
Pauline Borremans

0476/88.83.08
0474/95.16.89

Scouts en Gidsen Vlaanderen
St.-Jozef - August Cuppens L1415G

Levenslustige Ekster en Gezellige Jako namen de eindredactie
van dit Schurend Scoutje voor hun rekening.

