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Voorwoord
Beste leden en ouders
Het jaar is toch weer omgevlogen. We zijn al aanbeland in het derde
trimester. Dit zal een ultrakort maar ook een ultraleuk trimester
worden!
Staan jullie al te popelen om het kampthema te weten? Kom dan
zeker naar onze kampinfodag op zaterdag 23 april. We starten de dag
om 16 uur met een show rond de kampthema’s. Daarna schuiven we
de voetjes onder tafel voor een heerlijke BBQ georganiseerd door het
oudercomité.
Het weekend erop voorzien wij jullie op zondagochtend 1 mei van
een heerlijke ontbijtbox. Lekker smullen maar!
Naast deze acties heeft de leiding zeker nog enkele supertoffe
activiteiten voor jullie in petto. En dan… staat de afsluiter van het jaar
voor de deur. Het kamp! Dit jaar gaan we naar onbekende oorden in
Oostkamp. De Givers vertrekken een dagje vroeger (zaterdag 9 juli)
met de fiets. De andere takken vertrekken gezamenlijk op zondag 10
juli. De bezoekdag gaat door op zondag 17 juli en die dag vertrekken
de jongste takken terug naar huis. Woensdag 20 juli keren de oudste
takken huiswaarts.
De leiding is er helemaal klaar voor! Dus kom massaal samen met ons
genieten van het laatste deel van dit scoutsjaar!
Een stevige linker!
Seppe Corvers (Verstrooide Fret)
Lies Beerten (Toegewijde Meerkoet)

Jaarthema
Dromenland in zicht!
Dat is het jaarthema van dit scoutsjaar.
We gaan samen op reis naar dromenland, waar geen enkele droom
of fantasie te gek is. Op de scouts gaan we die creativiteit en fantasie
gebruiken om geweldige avonturen te beleven! We luisteren naar
elkaars dromen en brengen ze tot leven door onze creativiteit te
gebruiken. En de activiteiten die we doen, maken we leuker door er
een tikkeltje fantasie aan te geven. Pak je koffers en kom met ons
mee naar dromenland!

FINANCIËN
Voor alle vragen in verband met geldzaken, zoals lidgeld, kan u terecht
bij Gitte Wauters 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 3 oktober (maar later mag ook altijd)

Belangrijke data
Kampvoorstelling & BBQ OC: zaterdag 23 april 2022
Ontbijtkorven: zondag 1 mei 2022
Vertrek leden op kamp: zondag 10 juli 2022
Bezoekdag: zondag 17 juli 2022
Oudste leden terug van kamp: woensdag 20 juli 2022

Het oudercomité
Het oudercomité is op zoek naar nieuwe leden!
Zin om samen met nog andere ouders activiteiten te doen zoals wandelingen
(o.a. wintertocht), koken met de leiding, quiz, jaarlijkse BBQ en andere leuke
activiteiten? (geen verplichting om aan alle activiteiten deel te nemen.) Kom
dan bij het Oudercomité van Scouts en Gidsen Beringen.
Daarnaast helpen wij de leiding met de lokalen te poetsen aan het begin van
het nieuwe jaar, de spaghettisaus te maken en de Mystery Party.
Wij zorgen ook voor herstellingen en onderhoud van de lokalen. Zo werd er,
mede dankzij subsidies van de stad Beringen, een keuken en nieuwe vloeren
geplaatst .
Dit jaar komen er nieuwe branddetectoren en willen we graag een
fietsenstalling, een afvalkot en een infopaneel installeren.
Indien u zich geroepen voelt om ons sympathiek, jong en dynamisch team te
komen versterken kan u contact opnemen met Silvia.degiorgi@hotmail.com
U kan het oudercomité ook volgen op :
https://www.facebook.com/groups/572920162753427

Hopelijk tot binnenkort!

Hopelijk tot snel!
Henny & Didier, Herman & Miranda, Maarten & Natalie, Elke & Eric, Jan &
Peggy, 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.
2.

3.
4.

Probeer in mate van het mogelijke altijd met de fiets naar de
scouts te komen, zeker de oudere takken!
Indien u met de auto komt, matig dan zeker uw snelheid
wanneer u de Paalsesteenweg of Hasseltsesteenweg verlaat
en richting de scouts lokalen rijdt.
Volg de aangegeven rijrichting om het verkeer vlotter te
laten verlopen!
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 hieronder en komen op de
aangegeven plaats te hangen:

1) Jaarkenteken (Dromenland in zicht), 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 6/001, 3500 Hasselt
Tel: 011/22.42.42
Openingsuren: woensdag tem vrijdag van 14u tot 18u
Zaterdag van 10u-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 een berichtje sturen naar:
• Luca Hendrickx
0476/24.53.00
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. Het is belangrijk te weten dat je zelf het
materiaal moet komen halen op de scouts en ook weer terug
brengen na gebruik.
Lange periode:
Je kan het materiaal huren voor een langere periode. Het tarief
wordt dan aangepast naargelang de duur van de periode. Ook hier is
het belangrijk te weten dat je zelf het materiaal moet komen halen
op de scouts en ook weer terug brengen na gebruik.

Scouts & Gidsen Beringen-Centrum op
sociale media!
Zoals sommige al ontdekt hebben, is er ook een pagina van onze scouts
op Facebook en op Instagram. Op deze pagina’s zullen regelmatig
foto’s van de activiteiten en dergelijke verschijnen. Ook tijdens het
kamp kan je hierop volgen wat we allemaal meemaken en doen op
scoutskamp.
Het is dus zeker de moeite om ons te liken of te volgen!

https://www.facebook.com/ScoutsBeringenCentrum

Bij vragen kan je ook altijd onze site raadplegen.
http://www.scoutsberingen.be/

Spelletje voor de kleintjes

Wie is wie ?
Kapoenen

Merel Houtmeyers
(Weerbare Newfoundlander)

Hana Koloszewski

Marjolijn Gaethofs
(Assertieve Kookaburra)

Toon Vanden Eynde
(Ondeugende Zwaan)

Maarten Louwet

Nina van Puijenbroek
(Hartelijke Caracara)

Mats Dalemans

Kabouters

Andreas Bloemers
(Onvoorspelbare Streepmuis)

Gitte Ceulemans
(Eigenzinnige Ooievaar)

Pieter Vanhaute

Ashley Swerts

Hélène Borremans
(Gemoedelijke Beensnoek)

Welpen

Pieter-Jan Vanden Eynde
(Competitieve Brulaap)

Lukas Dufour
(Zwervende Bizon)

Eva Engelen
(Vrijgevochten Chinchilla)

Amber Vanlessen
(Dromerige Gaviaal)

Bram Beerten
(Parate Bulldog)

Myrthe Schraeyen
(Luisterbereide Beo)

Elien Vanhove

Jonggidsen

Gitte Wauters
(Volhardende Secretarisvogel)

Lies Beerten
(Toegewijde Meerkoet)

Luca Hendrickx
(Hulpvaardige Zeehond)

Marie Delforge
(Oprechte Saterhoen)

Cas Lowet

Jongverkenners

Sare van Puijenbroek
(Vredelievende Aap)

Flore Koloszewski
(Onbevangen Roek)

Luna Pieroni
(Warmhartige Sperwer)

Lennert Vanheyst
(Hardwerkende
Bernersennenhond)

Wout Volbragt

Gidsen

Nele Wauters
(Goedhartige Orang-oetan)

Lukas Vanheyst
(Guitige Patrijs)

Sarah Claes
(Empathische Mustang)

Amber Claes
(Expressieve Maki)

Verkenners

Miel Cox
(Onbevreesde Slingeraap)

Matthias Vanderkerken
(Meegaand Konijn)

Ward Corvers
(Nieuwsgierige Arassari)

Seppe Corvers
(Verstrooide Fret)

Jelmer Vervoort
(Oprecht Hert)

Groepsleiding

Lies Beerten
(Toegewijde Meerkoet)

Seppe Corvers
(Verstrooide Fret)
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Kapoenen
Hallooo kapoenen, de vakantie is jammer genoeg voorbij ;/ maar niet getreurd want het derde
trimester is begonnen!!!! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! Lees het boekje altijd goed
want dit trimster zijn er veel uitzonderingen en andere datums!
Laat zeker op tijd weten als je niet kan komen!!
Zaterdag 23/3: Kampinfodag en BBQ
Zaterdag is het de kampinfodag waar wij het kampthema zullen bekend maken en waar jullie zich kunnen inschrijven voor
het kamp!! JOEPIE!!!!
Daarna is er aansluitend een BBQ georganiseerd door het OC
Hopelijk zien we jullie daar
LET OP! Hierdoor is het 24/3 geen scouts!
Zondag 1/5: Ontbijtkorven
Wij organiseren ook dit jaar onze heerlijke ontbijtkorven! Heb jij ook zin in een heerlijke pistolet en zelfgemaakte
pannenkoeken op een houtvuur gebakken? Dan hoop ik dat jij de overheerlijke ontbijtkorf hebt besteld!
LET OP! Hierdoor is het 1/5 geen scouts!
Zondag 8/5 van 14-17 uur: Bosspel
Jantje loopt samen met oma over straat.
Oma: "Jantje kan je het bos al zien?"
Jantje: "Nee oma, er staan bomen voor”
Vrijdag 13/5 van 18:30-20:30 uur:
We gaan vandaag DE typische scouts activiteiten doen, joepie!! Dit doen we niet alleen dus neem jullie mama en papa maar
mee☺
Zondag 22/05 van 14-17 uur: Leidingswissel
Spijtig genoeg gaan jullie ons vandaag moeten missen :((( maar niet getreurd andere super leuke, coole, toffe leiding gaat
ons vervangen!!! Rara wie gaan dat zijn :)
Zondag 29/05 van 14-17 uur: Trektochtvergadering
We gaan een super coole epische trektocht doen!!! Trek jullie stevigste schoenen al maar aan!!!
Zondag 5/06 van 14-17 uur: Waterspelletjes
Er zitten twee apen in bad. Zegt de ene aap tegen de andere aap: “Oe oe oe ie ie ie ah ah ah!” Zegt die andere aap: “Zal ik
wat koud water bij doen?”
Ps. Vergeet geen waterkleren en handdoek want het kan nat worden ;)

Het derde trimester zit er helaas al op :(, hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij! En hopelijk
zien we jullie allemaal terug op kamp!!!!
Fijne vakantie x
Groetjes jullie leiding: Merel, Marjolijn, Maarten, Mats, Nina, Toon en Hana

Dag kabouters, het laatste trimester gaat beginnen joepieeee!!!
Laat weten indien je niet kan komen.
Zaterdag 23 april
BBQ; lekker smullen!!
Zondag 1 mei
Ontbijtkorven; mmm lekkere ontbijtkorven!!
Zondag 8 mei 14u-17u
Vandaag gaan we het zand van Beringen trotseren. Hopelijk hebben jullie jullie zandschoenen aan

Vrijdag 13 mei 19u-21u
Gezelschapspelletjesavond; als je een leuk gezelschapsspel hebt, mag je dit altijd meenemen
Zondag 22 mei
Leidingswissel; vandaag krijgen jullie andere (iets minder leuke) leiding. Spannend wie dat zal zijn
Zondag 29 mei 13u45-16u45
Avonturenberg; meer info volgt.
Vrijdag 3 juni 18u-21u
Vandaag gaan we een avond woudloperskeuken doen. Dus neem allemaal jullie eigen eten mee om
dit lekker op te peuzelen

Ooooh

het trimester zit er alweer op. We zien jullie allemaal graag

terug

op ons onvergetelijke kamp!!

Xoxo

Heyy boyyss!
Hopelijk hebben jullie een goede paasvakantie gehad! Het 3de trimester is weer aangebroken dus we
gaan er nog een laatste keer dit jaar goed invliegen!! Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als
ons!!
Hieronder vinden jullie de activiteiten van dit trimester. Als je niet kan komen, gelieve dit te laten
weten aan de leiding.
ZATERDAG 23 april (16u)
Kom vandaag het superleuke kampthema te weten en smul je buikje vol op de overheerlijke BBQ.
ZONDAG 24 april
GEEN scouts
ZONDAG 1 mei
Vandaag helaas GEEN scouts maar niet getreurd: Kom smullen van de overheerlijke ontbijtkorven
bereid door jullie bevallige leiding!!!
ZONDAG 8 mei (14u-17u)
Vandaag mogen de mama’s en papa’s eens tonen hoe goed zij nog kunnen ravotten! Breng allemaal
jullie ouders meer voor de mega coole OUDERVERGADERING!
ZONDAG 15 mei (14u-17u)
Verrassingsvergadering
ZONDAG 22 mei (14u-17u)
Vandaag moeten jullie jullie favoriete leiding missen  MAAR worden wij vervangen door andere
leiding => Leidingswissel ☺
ZONDAG 29 mei (14u-17u)
Maak jullie borst al maar nat! Vandaag gaan we ten volle genieten van het mooie weer!!
=> WATERSPELLETJES!
Ps: Zwembroek en handdoek meenemen
VRIJDAG 3 juni (uren volgen)
BIG CASINO AFSLUIT PARTY! Kom in jullie mooiste kostuum!

OOOOHHHH :’( Wat is het scoutsjaar weer voorbijgevlogen. We hopen jullie allemaal terug te zien op
het hoogtepunt van het jaar => KAMPPPP! We gaan jullie missen! Fijne vakantie!
Chikai
Bagheera

King Louis
Ikki

Dizzy

Akela
Jacala

Jong-Gidsen
Welkom in het laatste trimester meisjesss
We geven er nog een laatste keer een lap op!
Kom altijd met de fiets en in volledig uniform, tot snel!!

Zaterdag 23 april
Komt dat zien, komt dat zien!
Geniet van de heerlijke BBQ van het OC en kom
ein-de-lijk ons kampthema te weten op de
kampvoorstelling, SPANNEND…
(zondag 24 april = GEEN vergadering)

Zondag 1 mei (GEEN
VERGADERING)
Helaas, helaas… ook geen vergadering
vandaag!
Jullie leiding is al vroeg uit de veren om alle
ontbijtpakketjes te vullen en op tijd aan jullie
deur te bezorgen. Laat het ontbijtje smaken
vandaag en wij zien jullie volgende week!

Vrijdag 6 mei – Zaterdag 7 mei (UREN VOLGEN NOG)

Zondag 15 mei (14u – 17u)

Zondag 22 mei (14u – 17u)

Zondag 29 mei (14u – 17u)

Vrijdag 3 juni (UREN VOLGEN NOG)

Ai ai ai, ons scoutsjaar zit er weer veel te vroeg op 
Maar niet getreurd, want ons superleuke kamp komt steeds dichterbij, yesss!!!
Hopelijk zien we jullie allemaal daar, en voor nu: veel succes met de examens en een fijne
zomervakantie!!
Groetjesssss
Lies – Gitte – Cas – Marie – Luca

Jong-Verkenners
Yowww Chappies!
Hopelijk hebben jullie een leuke paasvakantie gehad en
kijken jullie alvast uit naar weer een top trimester.
Zorg er zeker voor dat je elke vergadering in uniform komt!
Vergeet zeker ook jouw fiets niet! Laat iets weten als je niet
kan komen!

Zaterdag 23 April
Joepieeee, kampvoorstelling!! Kom allemaal naar ons
geweldige showtje kijken om het kampthema te weten te
komen en schrijf je meteen in voor kamp. Hierna is er een
nog een super lekkere bbq dus hopelijk zien we jullie allen
daar!
PS: zondag 24 april is het dus geen scouts :’(

Zondag 1 Mei
Mmmmm ontbijtkorven!! Geniet van een lekker ontbijtje op
zondagochtend door ons aan huis gebracht!
PS: zondag 1 mei dus geen scouts :’(

Zondag 8 Mei van 14u tot 17u
We gaan het water trotseren!
Vergeet zeker je zwembroek niet!

Vrijdag 13 Mei van 19u tot 22u
Kunnen jullie ontsnappen?!?

Zondag 22 Mei van 14u tot 17u
Jammer genoeg moeten jullie ons deze week missen maar
volgende week zijn we er weer!

Zondag 26-28 Mei
Weekendje!!! Joepie!!!
Uren en locatie volgen nog.

Vrijdag 3 Juni van 19u tot 22u
De laatste vergadering is weer aangebroken. Maar je moet
ons niet lang missen want binnen een maandje zie je ons
weer op kamp!

Dat was het derde trimester al weer :’’’’(
Maar wees niet te verdrietig want we zien jullie binnen een
maandje weer terug op kamp!! Woehoewww

Groetjes de JV leiding xxxxxxxxx

Gidsen
Zaterdag 23 april

Spannenddd…wat zou het kampthema zijn?? Als je het wilt weten, moet je
zeker komen!! En natuurlijk ook voor het lekkere eten

Zondag 1 mei

Smullennnn!! De leiding zal jullie deze week niet verwennen met een
leuke activiteit, maar in de plaats daarvan met een lekker ontbijt :p

Vrijdag 6 mei (20u) - Zaterdag 7 mei (12u)

!!DROPPING!!

Vrijdag 13 mei (20u-22u30)

Normaal was het deze week geen scouts, maar… Surprise! We hebben toch
nog een gaatje gevonden! Wat we gaan doen blijft nog een verrassing.

Zondag 22 mei (14u-17u)

Wie oh wie zal de gelukkige leiding zijn???

Vrijdag 27 mei (20-22u30)

Noooo…Laatste activiteit van het jaar! Maar, niet getreurd we gaan er nog
een topavond van maken!

VERKENNERS
Laatste trimester, we maken er nog een goeike van en stomen ons
klaar naar kamp
23/04
Nog wa geld in het laadje brengen door drank te verkopen op de bbq

24/04
Geen scouts -> 23 april kampinfodag
29/04 20u-22u
Meeting at golden our, what you want more? A golden shower, I don’t
think so

1/05
Ontbijtkorven dus vrijdag scouts

7-8/05 uren volgen
Weekendje als een echte ontdekkingsreiziger.

15/05
15/05 14-17u
Schorren (verplichte vergadering)

En voor de noobs onder ons een filmpke om wa bij te leren:
https://www.youtube.com/watch?v=nGpdutuAxGI
22/05 14-17u
Swemmen als een walvis

29/05 14-17u
Fietsvergadering: zeemvel aan en vegen in de waaier

3/06 19-22u
Om af te sluiten een vettig fiesteke voor de mannen.

Contactgegevens
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
Voor contact met de groepsleiding via E-mail:
seppe.corvers@gmail.com
lies.beerten@hotmail.com
grl@scoutsberingen.be
(De mailadressen van de groepsleiding werken wel gewoon)
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
Seppe Corvers
Lies Beerten

0471/55.75.23
0499/46.79.74

Materiaalmeester
Robby Verlinden

0478/98.80.06

Kapoenen
Marjolijn Gaethofs
Merel Houtmeyers
Nina van Puijenbroek
Hana Koloszewski
Toon Vanden Eynde
Maarten Louwet

0470/33.91.32
0486/09.76.36
0470/55.15.40
0468/34.33.21
0498/57.36.18
0487/38.99.46

Welpen
Eva Engelen
Myrthe Schraeyen
Amber Vanlessen
Elien Vanhove
Lukas Dufour
Pieter-Jan Vanden Eynde
Bram Beerten

0491/20.17.94
0479/25.20.41
0475/50.31.51
0473/63.65.77
0472/68.53.50
0475/53.20.47
0471/22.98.92

Kabouters
Gitte Ceulemans
Hélène Borremans
Ashley Swerts
Andreas Bloemers
Pieter Vanhaute

0473/21.40.66
0476/68.26.96
0479/29.46.48
0490/43.74.22
0475/48.70.37

Jong-verkenners
Flore Koloszewski
Sare van Puijenbroek
Luna Pieroni
Wout Volbragt
Lennert Vanheyst

0475/98.81.21
0478/12.36.92
0476/64.34.60
0471/42.83.87
0478/03.36.28

Jong-gidsen
Gitte Wauters
Marie Delforge
Lies Beerten
Luca Hendrickx
Cas Lowet

0491/02.92.91
0460/97.08.85
0499/46.79.74
0476/24.53.00
0479/55.93.71

Verkenners
Ward Corvers
Matthias Vanderkerke
Seppe Corvers
Miel Cox
Jelmer Vervoort

0486/34.64.95
0488/07.37.81
0471/55.75.23
0470/51.04.02
0499/30.95.29

Gidsen
Amber Claes
Sarah Claes
Nele Wauters
Lukas Vanheyst

0472/23.58.38
0484/89.55.22
0495/85.53.18
0471/77.97.95
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Sare van Puijenbroek (Vredelievende Aap) en Marie Delforge
(Oprechte Saterhoen) namen de eindredactie van dit Schurend
Scoutje voor hun rekening.

