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Voorwoord
Beste leden en ouders
Ook dit jaar kunnen we terugblikken op een geslaagde Mystery Party! Onze
21ste editie was weer een succes met een grote opkomst en heel veel sfeer. Dat
laatste was ook zeker te danken aan alle ouders, leden en sympathisanten die
ons kwamen helpen. We willen hen langs deze weg dan ook heel graag nog een
bedanken!
Het belooft een kort maar krachtig derde trimester te worden. Dat trimester
zetten we graag meteen goed in op zaterdag 27 april 2019 met onze
kampinfodag met aansluitend de BBQ van het oudercomité.
Het kamp zal dit jaar doorgaan in Wechelderzande nabij de Lilse Bergen. We
vertrekken gezamenlijk op zondag 7 juli. De bezoekdag is op zondag 14 juli, dan
kunnen de jongste takken samen met hun ouders mee naar huis. De oudste
leden vertrekken 17 juli weer naar huis.
Wij hopen dat jullie er massaal bij zullen zijn! Ouders of leden met vragen
mogen zich, naast de takleiding, ook steeds tot ons richten. Wij gaan er alvast
nog een spetterend laatste trimester van maken en ons voorbereiden op het
kamp!
Stevige linker

Maarten Jochems (Slome Bever)
Ward Peeters (Plichtsbewuste 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”.
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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
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/

Scouts & Gidsen Beringen Centrum op
Instagram

Sinds kort is Scouts Beringen Centrum ook te vinden op instagram.
Ook hier zullen wij foto’s op posten. Volgen is dus de boodschap!

Wie is wie ?
Kapoenen

Andreas Bloemers
(Onvoorspelbare Streepmuis)

Olivier Maufort
(Zachtmoedige Havik)

Milan Vanderkerken
(Aanwezige Pumba)

Michiel Gaethofs
(Uitdagende Wasbeer)

Seppe Corvers
(Verstrooide Fret)

Kabouters

Brecht Vankriekelsvenne
(Verdedigende Argali)

Sarah Meesen
(Koddige Bizon)

Ward Peeters
(Plichtsbewuste Vuursalamander)

Lukas Vanheyst
(Guitige Patrijs)

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
(Expressieve 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)

Spelletje
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KAPOENEN
JOOOOOWW Kapoenen! Helaas is dit al het laatste trimester van het jaar, maar we gaan er
een topper van maken! "
% Verwittig altijd Michiel als je niet komt zodat we weten met
$
#
hoeveel we zijn.

27 april – 28 april
Barbecue van het Oudercomité dus geen vergadering dit weekend.

Zondag 5 mei 14u-17u

10 - 11 mei
WEEKENDJE (info volgt)

Zondag 19 mei 14u-17u

Zondag 26 mei 14u-17u

VRIJDAG 31 mei 19u-21u

Helaas zit het scoutsjaar erop maar niet getreurd want in juli gaan we op een kei bom
kamp!! Wij hebben er alvast heel veel zin in, jullie toch ook?
Tot op kamp!
Xxx

KABOUTERS
Dag lieveeeeeee kabouters, het laatste deel
van het scoutsjaar is al weer aangebroken
maar niet getreurd want er komen nog super
toffe vergaderingen aan en natuurlijk ook het
nog superduper toffe kamp. Hopelijk hebben
jullie er even veel zin in als jullie leiding!
27 april
Allemaal lekker komen smullen op onze
bbq! Het kampthema zal hier ook
bekend gemaakt worden,
spannenddddddddddd
28 april: GEEN SCOUTS

12 mei (14u tot 17u)
Leidingwissel. Gedraag jullie
allemaal super goed vandaag
zodat jullie nieuwe leiding ook
ziet hoe braaf jullie allemaal
zijn .
19 mei (14u tot 17u)
Haal jullie schotse kleren maar
uit de kast want dit weekend
spelen we Highland games!
Weekend van 25 – 26 meir
(weekendje: datum en uren volgen nog)
Weekendje. De ouders krijgen nog een sms’je
met de verdere uitleg.
2 juni (14u tot 17u)

5 mei (14u tot 17u)
Vandaag gaan we een spel spelen , het grote,
toffe , coole , mega fijne jin-in-de-leiding spel.
De naam spreekt voor zich, er komt weer een
jin een handje helpen. Kom dus zeker allemaal
naar de scouts met jullie beste humeur zodat
jullie een goede indruk maken op de jins.

Vandaag gaan we met water
spelen joepieeeeeeee. Neem
zeker jullie zwem kleren mee
want droog zullen jullie
vandaag zeker niet blijven!

XO Vkv, Sarah, Lukas en Ward

WELPEN
Beste welpjes, het laatste trimester is zoals elk jaar een beetje korter
maar dat wil niet zeggen dat we ons niet even hard gaan amuseren.
We hebben weer veel leuke dingen voor jullie in petto dus vergeet
niet steeds te verwittigen indien je niet kan komen.
Zo 5Mei (14-17u):
BATTLE OF THE NESTEN !!! Er zal onderling tussen de verschillende nesten
zwaar gestreden worden!!!

Zo 12mei (14-17u):
Kom ontdekken wie vandaag jullie leiding is ??? (leidingswissel)
Zo 19mei (14-17u):
Vandaag gaan we jullie technieken wat bijschaven. Vergeet jullie
werkhandschoenen niet !!!

Zo 26mei (14-17u):
Trek jullie zwembroek al maar aan en vergeet ook zeker niet kleren mee te
nemen die vuil mogen worden !!!

Vrij 31mei (19u30-22:00):
Wie heeft er graag zand tussen de tenen ??

Dikke kusjes van jullie liefste welpenleiding !!
(Shere Khan, Akeela, Chill, Chikai, Raksha

JONG-GIDSEN
Los de rebus op en ontdek wat we de laatste weken nog gaan doen!
Spannendddddd!!!
Zaterdag 27 april

Zondag 5 mei (10u-14u)

Zondag 12 mei (14u-17u)

Zondag 19 mei (14u-17u)

Zondag 26 mei (14u-17u)

! Tip: Vergeet zeker geen extra (propere) kleren en een handdoek mee te nemen !

Vrijdag 31 mei (Uren volgen nog!)

Spijtig genoeg was het dit al weer! Helaas pindakaas! Maar niet getreurd, we
zien elkaar terug op kamp! Groetjessssss x x x

JONG-VERKENNERS
Heeeeey chappies!!

ZONDAG 4/05 14u-17u

Na 2 weken afkicken, is het hoog tijd
dat we terug met de scouts kunnen
beginnen. Hopelijk hebben jullie
veel eitjes kunnen rapen! Nu we
allemaal veel te veel chocolade
gegeten hebben, hebben we weer
tijd voor viiieeesss bomme shpellen!
Jullie leiding is er helemaal terug
klaar voor, dus hopelijk jullie ook!

Omdat we jullie zo lang hebben moeten
missen zijn jullie spieren natuurlijk
helemaal verdwenen! Hoog tijd dus om
daar iets aan te doen.

Kom altijd in volledig uniform
(heeeel belangrijk) en laat ons iets
weten als je niet kan komen.
Kom met de fiets als dat nodig is.
ZATERDAG 27/04
Het is barbecue dus het is geen
vergadering. Wel allemaal komen naar de
barbecue om ons super duper leuk
kampthema te weten te komen.

VRIJDAG 10/05 tot ZONDAG 12/05 Uren
volgen nog
We doen iets VIESH bom dit weekendje!!!
Bereid jullie al maar voor.
ZONDAG 19/05 10u-13u
De tijd van S.O.S. Piet, Jamie Olliver,
“Komen Eten”, “Masterchef” en alle
andere brol is volledig voorbij als ze onze
menu hebben geproefd! We doen Bear
Grylls vergadering 2.0
ZONDAG 26/05 14u-17u
Wie van de JV’s kan onze enige echte
waterrat worden?
ZONDAG 02/06 13u-17u
We gaan allemaal onze kennis nog eens
opfrissen voor we op kamp vertrekken!
Neem zeker jullie goed humeur mee.

Bram

Schaeken

Frank

Jelmer

GIDSEN
Hey Girlies! Hopelijk zijn jullie goed uitgerust van de vakantie om weer elke zondag samen te komen chillen.
Jammer genoeg is het laatste trimester al aangebroken L
Kom elk weekend naar de scouts, dan maken we er samen nog top-vergaderingen van.
Loviessssss <3 <3 <3

Zaterdag 27/04:
Kampinfo + bbq
Vandaag moeten wij niet langer onze best doen om te zwijgen en komen jullie eeeeeeindelijk het kamthema te
weten hihihi. Daarna eten we allemaal samen lekkere vleesjes.
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Zondag 05/05 (14u-17u):
https://www.youtube.com/watch?v=zUOh09GoQgk
https://www.youtube.com/watch?v=L9jySG_6-yg

K💵
J
I
H
G
F
E
D
💸
R💴
Q
P
O
N
M
\💶
[
Z
Y
X
W
V
U
T
h💰
g
f
e
d
c
b
à
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Zondag 12/05 (14u-17u):
We moeten elkaar missen dit weekend L
Maar maak jullie geen zorgen, jullie zijn in de goede handen van andere leiding.
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Vrijdagavond-zaterdagavond 17-18/05:
Weekendje!
We oefenen al even voor kamp om het langer dan een zondagnamiddag met elkaar uit te houden hehe.
Info volgt…
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Zondag 26/05 (14u-17u):
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Vrijdagavond 31/05:
Laatste vergadering voor kamp, kom dus allemaal even ontspannen van de examens wanttttt it’s Jalle &
Margi’s B-DAYBASH.
Omdat we onze verjaardagen niet kunnen vieren door onze examens doen we het vandaag al gezellig samen
met jullie.
Kom allemaal met een feesthoedje en neem slingers en vlaggetjes mee
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Tot op kamp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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VERKENNERS
Yoww mannen, Tijd voor het laatste trimester. Elke vergadering is van 2-5,
kom zeker optijd & met de velo!
doen!
27 april
kampinfodag + bbq oc
5 mei
vandaag gaan we het bos nog is
verkennen daarom nog is een
bosspel spelen yeah!!!
2 juni
geheime vergadering met een
geheime plek waar we ons nog is
goed gaan amuseren en genieten
van de laatste vergadering van dit
trimester

12 mei
we bouwen nog is iets vets zo dat
we er van kunnen genieten, chille
en trots zijn op ons werk 😎

Het zit er weer op voor dit
trimester chappies ma niet
getreurd we zien jullie hopelijk
allemaal rap terug kamp. tot dan
mannen!

17 - 18 - 19 mei
weekendje (uren volgen nog)
26 mei
breng maar reserve kledij mee
want we gaan nog is een vies
dikke waterpret vergadering

murdock & hannibal

JINS
27/04
Eetstand Lokale helden
28/04
Welke avonturen staan ons te wachten in Bulgarije? Je hoort
het allemaal op de kampinfodag!
05/05 2-5u
We gaan jullie weer missen deze week, doe dat goed in de
leiding! Xoxoxox
Jin in leiding
12/05 2-5u
Nieuwe leiding, nieuwe spelletjes, nieuwe leden
Leidingswissel
17/05 ’s avonds
Campusquiz
26/05 10-14u
Woudloperskeuken extreem! Al ooit een culinair 3 gangenmenu op
een houtvuur gemaakt? Dan is vandaag de dag!
31/05 20u-22u30
Het-zijn-bijna-examens-uitleef-vergadering
Veel succes met jullie examens!
Studeer hard, doe je best en we zien jullie graag terug op het
vliegtuig richting Bulgarije!

Yanis

Pauline

Pieter

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
O494/05.55.49

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
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Levenslustige Ekster nam de eindredactie van dit Schurend
Scoutje voor hun rekening.

