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Voorwoord
Beste leden en ouders

Laten we beginnen met te zeggen ‘Dankjewel’. Allemaal samen hebben
we afgelopen jaar het beste van onszelf gegeven ondanks dat corona voor
heel wat uitdagingen heeft gezorgd. We dromen allemaal van een
scoutsjaar zonder mondmaskers, zonder gekke op- en afhaalsystemen en
zonder bubbels. We dromen ervan om het scoutslokaal terug door de
deur te betreden in plaats van door het raam. Een geweldige
spaghettidag, Mystery-editie en Dag van de Jeugdbeweging passeren in
onze dromen. Maar bovenal willen we dat de jongste leden terug rond de
nek van hun leiding kunnen springen en dat de oudsten zich kunnen
uitleven tijdens massaspelen op minder dan 1,5 meter. Geen droom is dit
jaar te gek, te groot of te vergezocht. Jaja, ons dromenland is in zicht.
Zoals elk jaar nemen we afscheid van een aantal leiding en verwelkomen
we de nieuwe leiding.
We bedanken Margo Jordens (Zorgzaam Zeepaardje), Jalina Vervoort
(Levenslustige Ekster), Olivier Maufort (Zachtmoedige Havik), Sarah
Meesen (Koddige Bizon), Ward Peeters (Plichtsbewuste Vuursalamander)
en Lara Swerts (Blauwe Reiger) voor hun inzet en toewijding.
Met de nieuwe, enthousiaste leidingploeg staan wij alvast te popelen om
het scoutsjaar te beginnen.

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)

Spaghettidag
Dit jaar organiseren we met Scouts & Gidsen Beringen-Centrum terug
onze jaarlijkse spaghettidag. Jullie kunnen zowel ’s middags als ’s avonds
genieten van ons heerlijk buffet.
De spaghettidag zal dit jaar doorgaan op zaterdag 13 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 (normaal) 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 5
maart 2022 alvast aan in je agenda zodat je niets moet missen van onze
23ste editie. (onder voorbehoud)

Belangrijke data
Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 22 oktober 2021
Spaghettidag: zaterdag 13 november 2021
MYSTERY PARTY: zaterdag 5 maart 2022 (onder voorbehoud)
Kampvoorstelling & BBQ OC: zaterdag 23 april 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 Facebook
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 (Newfoundlander)

Toon Vanden Eynde
(Ondeugende Zwaan)

Hana Koloszewski

Marjolijn Gaethofs
(Assertieve Kookaburra)

Maarten Louwet

Nina van Puijenbroek
(Caracara)

Mats Dalemans

Kabouters

Andreas Bloemers
(Onvoorspelbare streepmuis)

Gitte Ceulemans
(Ooievaar)

Pieter Vanhaute

Ashley Swerts

Rawad AlHussien

Hélène Borremans
(Gemoedelijke Beensnoek)

Welpen

Pieter-Jan Vanden Eynde
(Competitieve Brulaap)

Lukas Dufour
(Zwervende Bizon)

Eva Engelen
(Chinchilla)

Amber Vanlessen
(Gaviaal)

Bram Beerten
(Parate Bulldog)

Myrthe Schraeyen
(Beo)

Elien Vanhove

Jonggidsen

Gitte Wauters
(Volhardende Secretarisvogel)

Lies Beerten
(Toegewijde Meerkoet)

Luca Hendrickx
(Zeehond)

Marie Delforge
(Saterhoen)

Cas Lowet

Jongverkenners

Sare van Puijenbroek
(Vredelievende Aap)

Luna Pieroni
(Sperwer)

Wout Volbragt

Flore Koloszewski
(Onbevangen Roek)

Lennert Vanheyst
(Hardwerkende Bernersennenhond)

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
Hallo allerliefste, leukste en zotste kapoenen!
Hopelijk hebben jullie een super leuke vakantie gehad en allemaal de leukste dingen gedaan! Wij
zijn alvast klaar voor een nieuw scoutsjaar vol met fantastische activiteiten, jullie toch ook? De
leiding staat al te poppelen om toffe spelletjes voor jullie in elkaar te steken!
Hieronder vinden jullie een overzicht van alle activiteiten die we gaan doen in het eerste trimester.
Sommige van jullie hebben al een jaartje op de scouts gezeten, maar voor andere is het de eerste
keer! Als jullie nog vragen hebben of graag wat extra informatie willen, stuur de leiding dan zeker
een berichtje! Onze nummers vind je achteraan in het boekje
Mogen we jullie vragen om steeds in uniform te komen? Dit betekent voor de kapoenen een Tshirt en scoutsdas (beide te koop op de scouts). We zouden het ook leuk vinden als jullie iets laten
weten als je er niet kan bijzijn.

ZONDAG 19 september van 14-17uur: STARTDAG
Spannend…. Vandaag zullen jullie te weten komen wie jullie leiding is voor dit jaar! Er zal ook een
super coole show worden opgevoerd
door de leiding en maken we
het jaarthema bekend! En spelen
we nog super coole spelletjes.

ZONDAG 26 SEPTEMBER VAN 14-17 uur: LEIDING TEGEN LEDEN
Wie is er het beste, snelste, coolste, enthousiastste…, de
kapoenen of de leiding? Vandaag spelen we spelletjes
waarbij de leiding het tegen de leden opneemt.
Benieuwd wie er zal winnen?

ZONDAG 3 OKTOBER VAN 14-17 UUR: VAKSPEL
Vandaag spelen we een typisch scoutsspelletje, namelijk vakspel! Help jij mee het vak steeds groter
te maken aan de hand van leuke opdrachten?

ZONDAG 10 OKTOBER VAN 14-17 UUR

Vandaag spelen we een…

ZONDAG 17 OKTOBER VAN 14-17 UUR: ALIENS
De activiteiten van vandaag zullen volledig in thema van alien zijn!
Benieuwd wat we zullen doen? Misschien komen we wel een echte
alien tegen, misschien gaan we echt alienslijm maken….

VRIJDAG 22 OKTOBER

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Goed nieuws dus, niet te lang nadenken over wat je
moet aandoen naar school want je moet gewoon je super coole scoutsuniform aandoen!

ZONDAG 24 OKTOBER VAN 14-17 UUR: SPORTVERGADERING
Vandaag gaan we verschillende sporten beoefenen. Balspelen, speerwerpen, kogelstoten, om ter
verste springen… of misschien wel reis rond de wereld? Laat dat uniform maar thuis en doe je
sportkleren aan!

ZATERDAG 30 OKTOBER – ZONDAG 31 OKTOBER:
HALLOWEENWEEKENDJE

Simsalabim, hocus pocus pats ik wou dat ik een pompoen was!!! Ons
megacool, betoverend, leuk… halloweenweekendje zal deze dagen
plaatsvinden! Meer informatie volgt nog over de uren en wat jullie
moeten meenemen! Zoek alvast maar jullie Halloween outfit, want die
zal zeker van pas komen!

ZONDAG 7 NOVEMBER VAN 14-17 UUR: SCHATTENTOCHT
Heb je al gehoord dat er in Beringen een grote schat is gevonden? Er zaten wel voor meer dan
1000 euro gouden kettingen in! Daarom gaan wij vandaag eens heel goed zoeken
of wij ook geen schatten kunnen vinden, zodat we misschien ook zo een
grote buit bij elkaar kunnen krijgen. Dus kom ons allemaal helpen in deze
grote zoektocht.
Als je een echte piraat wil zijn, moet je natuurlijk de gepast outfit
hebben, dus kom allemaal in jullie coolste piratenkleren!

ZONDAG 14 NOVEMBER: GEEN SCOUTS
Helaas pindakaas… geen scouts vandaag! Zaterdag 13 november zal onze jaarlijke spaghettidag
plaatsvinden dus we zien jullie daar!

ZONDAG 21 NOVEMBER VAN 14-17 UUR:
LADDERCOMPETITIE

Vandaag zullen de kapoenen het tegen elkaar opnemen en
uitdagen in echte duels! Welk duo is het sterkst, dapperst, snelst,
intelligentst…? Door elkaar uit te dagen kom je steeds hoger op de
ladder en kan je andere duo’s verslaan… Spannend dus!!!

ZONDAG 28 NOVEMBER VAN 10-13 uur: WOUDLOPERSKEUKEN
Woudloperskeuken! Wij gaan koken als een echte scouts op een houtvuur dat wij zelf gaan
maken.
Zeker meenemen: gamel, bestek, keukenrol, ene
beetje zilverpapier…
En natuurlijk je eten: vleesje om te bakken (worstje,
kip,…), groentjes, boter, poffertjes, croque monsieur,
hotdog, banaan met chocolade …. ( jullie mogen zelf
kiezen wat jullie
meenemen en lekker vinden )

ZONDAG 5 DECEMBER VAN 14-17 uur: SINTERKLAAS!!!
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint
Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Zijn knecht staat te lachen en
roept ons reeds toe; Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Oh, lieve
Sint Nicolaas kom ook eens bij mij en rijdt toch niet stilletjes ons huisje
voorbij!
Oefen dit liedje al maar in, want de Sint komt vandaag langs! Misschien
kunnen jullie ook al een mooie tekening maken voor Sinterklaas?

VRIJDAG 10 DECEMBER VAN 19-20:30 uur: KERSTFEESTJE
WOEHOOEE HET IS BIJNA KERSTMIS!! Vandaag is het kerstfeestje! Wij zetten de
kinderchampagne alvast koud en voorzien een heerlijke snack! Doe allemaal maar
fancy, mooi, chique… kleren aan!
Ahja… bij een kerstfeestje horen natuurlijk cadeautjes! Jullie mogen allemaal iets voor 5 euro

kopen voor een andere kapoen!
Wat ging dit weer snel! De laatste vergadering zit er alweer op van ons eerste trimester!
Gelukkig komen er nog! Hopelijk hebben jullie zich goed geamuseerd en vonden jullie het
super leuk! Geniet allemaal van jullie vakantie en leuk kerstfeest.
Groetjes van jullie toffe leiding,
Merel, Nina, Hana, Maarten, Toon en Marjolijn

Kabouters
Hoi Kabouters, wij hebben er super veel zin in om elke zondag leuke activiteiten te doen. Hopelijk
jullie ook want dan gaan we er samen een geweldig scoutsjaar van maken, JOEPIE!!
Laat altijd weten als je niet kan komen zodat we bij het maken van onze spelletjes hiermee rekening
kunnen houden.

(SMS: 0490 43 74 22)

19 september 2021 14u-17u
Joepie een nieuw scoutsjaar!! Openingsshow en de onthulling van jullie leiding, spannend!!
26 september 2021 14u-17u
Vandaag gaan we voor vettig, voor vies en voor vuil. Het is doop! Doe kleren aan die vies en vuil
mogen worden. Neem ook propere (scouts) kleren en een handdoek mee.
ZATERDAG 2 oktober 2021 10u-13u
Woudloperskeuken. We gaan op een houtvuur koken. Neem zeker een
gamel/bord, bestek, handdoek, eten (worstjes, croque, pizza, hamburger,
popcorn, banaan met chocolade …), aluminiumfolie mee. Dat wordt
smullen!!
10 oktober 2021 14u-17u
Vandaag spelen we een mega cool bosspel.
17 oktober 2021 14u-17u
Wij zijn heel benieuwd naar jullie creativiteit en of jullie een eigen film kunnen regisseren. Vandaag
worden jullie de scenaristen van de SBC-Kabouters film!
Vrijdag 22 oktober 2021
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Doe je uniform naar school aan en laat aan iedereen met
trots zien dat je bij de scouts van Beringen-Centrum zit
24 oktober 2021 14u-17u
Laddercompetitie! Welke kabouter bereikt het eerst de top van de ladder … Spannend!!
VRIJDAG 29 oktober 19u-22u 2021

Halloween tocht. We doen vandaag een griezelige Halloween tocht.
Verkleed je in je beste Halloween outfit en kom gezellig mee op onze
tocht.
5-6 november 2021 19u (5 NOV) -17u (6 NOV)
WEEKENDJE (verdere info volgt)
14 november 2021
GEEN vergadering

Omdat het gisteren onze super lekkere en leuke spaghetti dag was.

21 november 2021 14u-17u
Vandaag is het de Vlaamse Kunstendag voor Kinderen. Dit kunnen we natuurlijk niet laten passeren
zonder een kei leuke knutselvergadering. Wie is de creatiefste en kunstigste kabouter?
28 november 2021 14u-17u
Wij zijn hartstikke moe!! Daarom doen we vandaag een slaapvergadering.
Neem allemaal een matje en slaapzak mee. Ook je knuffel mag meekomen
vandaag. Doe voor één keer je pyjama aan naar de scouts zodat we om 14u
samen naar dromenland kunnen vertrekken.
5 december 2021 14u-17u
Zijn jullie Kabouters braaf geweest? We zullen het eens vragen aan Sinterklaas. Dus oefen alle liedjes
nog maar eens zodat je luidkeels kan zingen als de Sint met zijn Roetpieten langskomt.
Vrijdag 10 december 2021 19u-21u
Vandaag doen we een kei tof en gezellig Kerstfeestje aan de scoutslokalen. Het is nooit te vroeg voor
een Kerstfeestje. Doe je mooiste outfit en schoenen aan. We gaan ook een cadeautje geven aan
elkaar. Dus breng één cadeautje mee (max 5 euro) om onder onze kerstboom te leggen. Dit gaan we
dan verdelen in een tof spel!

Helaas zit het eerste trimester er alweer op

. Maar geen paniek want in januari zijn we er weer!!

Geniet van de feestdagen en niet te veel kidibul drinken. Tot binnenkort!
Groetjesssss

Gitte

Andreas

Pieter

Rawad

Ashley

Hélène

Welpen
Dag welpjes! Zijn jullie klaar voor een mega leuk jaar met jullie ultra super leuke leiding❕❕ Wij
hebben er alvast enorm veel zin innnn ...

19/09: 14-17u
Startdag! Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen

26/09: 14-17u
Er zit een vies geurtje in de lucht…
ONEE!! het zijn de welpen
PS: vergeet geen extra kleren en handdoek!

02/10: 10-14u
Pak jullie kookspullen want wij gaan smullllllennnnn

10/10: 14-17u
Vandaag gaan wij ons scoutsplein onveilig maken

17/10: 14-17u
DOOOOEIIII scouts we zijne weg! op naar ’t stad

24/10: 14-17u
u=o + s

b=p

29/10-31/10: uren volgen nog

WEEKENDJEEE

7/11: 14-17u

Vergeet je niet te verkleden!

14/11: /
vergadering
Leiding heeft jammer genoeg nog opruimwerk van het smulfestijn gisteren
We zien jullie volgende week!

21/11: 14-17u

… rara wat gaan we doen

28/11: 14-17u
Vorige week hebben jullie al wat kunnen trainen, zijn jullie klaar om jullie leiding deze week te
verslaan

5/12: 14-17u
… kapoentje
Gooi wat in men schoentje
Leg wat in mijn laarsje
Danku ….

10/12: uren volgen nog

PARTYYYY
Trek je mooiste kerstpak aan

WABLIEF!! is het eerste trimester nu al gedaan???
Geniet van jullie kerstvakantie en de veeeele cadeautjes

We zien jullie volgend trimester terug!

xxx jullie leiding

Bagheera

Ikki

Jacala

Chikai

King Louie
Dizzy

Bagheera

Akela

Jong-Gidsen
Bonjour Jong-Gidsen!!!
L'année du scoutisme recommence. Nous vous attendons
chaque dimanche en uniforme et autant que possible à vélo.
Faites-nous savoir si vous ne pouvez pas venir.
Vous ne parlez pas français?

Zondag 19 september, 14u-17u
Μια σκηνή, ηθοποιοί, διακόσμηση, μουσική,
νέα μέλη, γνωστά πρόσωπα και
ενθουσιώδεις ηγέτες. Αυτό είναι το μόνο που
χρειαζόμαστε για να ανακοινώσουμε την
ηγεσία σας και το θέμα της χρονιάς!

Zondag 26 september, 14u-17u
Megavirtuellesvilevettiges-aber-oh-soangenehmes-Treffen

Zondag 3 oktober, 13u-17u
Hoje vamos atacar e navegar...

Zondag 10 oktober, 14u-17u
Mikä tekee meistä vahvoja, tiimityö!!!

Zaterdag 16 oktober, uren
volgen
Jedeme autobusem a prozkoumáváme
neznámé území.

Zondag 24 oktober, 10u-14u
Jag ska till skogen och jag tar den
med mig:
Gamel
Gamel och bestick
Gamel, bestick och vatten
Gamel, bestick, vatten och mat

Vrijdag 29 tot zondag 31 oktober,
uren volgen
We are going to have 3 days of horror!
Zondag 7 november, 14u-17u

Zondag 14 november
Ieri abbiamo tutti mangiato a pancia
piena. Non è una riunione.

Zondag 21 november, 14u17u
リアルフォトハントをする
予定です 必ず自転車を持参
してください。

Zondag 28 november, 14u-17u
Вы заперты и у вас есть три часа,
чтобы сбежать...

Zondag 5 december, 14u-17u
Z mladimi skavti igramo igro!

Vrijdag 10 december, uren volgen
El que es dulce
recibe una golosina,
el que es malo recibe
una reprimenda.

Ah jullie spreken Nederlands. Dat is goed om te weten!
Hopelijk vonden jullie het een leuk eerste trimester. Fijne
feestdagen en wij zien jullie terug in januari!

Marie

Gitte
Cas
Luca

Lies

Jong-Verkenners
Halloooooo Jong-Verkennerssss
Hebben jullie een fijne vakantie en start van het schooljaar gehad?? Wij
gaan er dit jaar alvast samen een super scoutsjaar van maken!
Hopelijk hebben jullie evenveel zin in dit scoutsjaar als wij

Zondag 19 september (14u tot 17u)
OPENINGSSHOW!!!!! Zijn jullie benieuwd naar jullie leiding van dit jaar?
Jullie komen het vandaag te weten

Zondag 26 september (14u tot 17u)
Vieze vuile vettige vergadering!! We gaan elkaar lekker vies maken
vandaag!
PS: Vergeet zeker geen extra kleren mee te nemen en een handdoek

Zaterdag 2 oktober (14u tot 17u)
Heuuu scouts op zaterdag??? Jazeker, je hebt het niet fout gelezen!
Vandaag doen we een super deluxe stadspellllll

Zondag 10 oktober (10u tot 14u)
Mmmmmmm woudloperskeuken! Neem jou lievelingsgerecht mee en kook
jouw eigen potje!

Zondag 17 oktober (14u tot 17u)
Vandaag spelen we het grote, geweldige, fantastische, supergeheime,
levende gezelschapsspel!!

Vrijdag 22 oktober
Dag van de jeugdbeweging! Doe zeker jouw uniform aan naar school!!

Zondag 24 oktober (14u tot 17u)
Het grote

- spel

Zaterdag 30 oktober tot maandag 1 november
Weekendjeeeeee!
Meer info volgt nog

Zondag 7 november (14u tot 17u)
Door de bomen zien we het bos niet meer… rarara wat zouden we
vandaag gaan doen??

Zondag 14 november
Vandaag is het geen scouts
spaghetti dag op zaterdag!

maarrrrr kom zeker allemaal naar de

Zondag 21 november (14u tot 17u)
Doe vandaag je beste boefjes kleding aan en haal je streken boven want
vandaag spelen we het grote maffia spel!!!

Zondag 28 november (14u tot 17u)
Doe je mooiste sportoutfit aan, warm goed op en breng je goede humeur
mee want vandaag gaan we samen sporten!!

Zondag 5 december (14u tot 17u)
Vandaag spelen we een spel met de Jong-Gidsen… whoeeeee spannend

Vrijdag 10 december
Woehoeeeew Kertsfeetje!! We gaan lekker swingen op de leukste
(kerst)muziek, lekkere hapjes eten en lekkere drankjes drinken! Doe je
leukste kersttrui aan!
Uren volgen nog…

Het eerste trimester is alweer voorbij, wat is het toch weer snel gegaan!
Maar volgend trimster zien we jullie graag terug en maken we er samen
een nog leuker tweede en derde trimester van!!
Fijne feestdagen en tot in januari!
Groetjes de leiding xxx

Gidsen planning
HALLOKESSSS liefste gidsen! We zijn al weer hier, met een jaar vol plezier ☺ Aangezien we maar met
weinig zijn, hopen we jullie (allemaal) elke zondag weer te mogen ontmoeten op het terrein.
Heb je familiefeest, wedstrijd of ben je ziek? Laat ons dan zo snel mogelijk weten dat je niet kan
komen zodat wij voor het juiste aantal mensen een GEWELDIG spellen kunnen klaarstomen.
Kom ook zeker zo vaak mogelijk met met de fiets, want voor verre afstanden hebben we enkel aan
onze voetjes helemaal niets.
Toedelssss, we zien jullie snel en graag xxxx

Zondag 19 september: 14u-17u
Na een vele te lange zomer waarbij jullie veel te lang jullie favoriete zondagse bezigheid hebben
moeten missen, is het dan eindelijk weer zover want het is…

Startdag
PS: HOE LEUK IS JULLIE LEIDING?!?!

Zondag 26 september: 14u-17u
Bereid jullie voor op:
-

De uitdaging der uitdagingen
Het modder der modder
Het vuil der vuil
Papjes die eruit zien alsof ze al eens gegeten zijn
Geuren die ons doen denken aan dood, afval en
zwervers
…

Voor diegenen die we nog niet afgeschrikt hebben en niet weten waarover het gaat: HET IS TIJD
VOOR VIEZE-VUILE-VETTIGE VERGADERING!
(Niet bang zijn, jullie worden gespaard)

Zaterdag 2 oktober: 10u-14u

Wo +

+ o +
i=d

+ rs +
-n

-i
z=uk

Met weinig woorden kunnen we ook veel zeggen!
Kom zeker met de fiets en let op de uren!!!

Zondag 10 oktober: 14u-17u

GEZOCHT : nieuwe gidsen
BELONING : spannend! ☺ Bereid jullie voor op een leuke beloning!
Zo weinig gidsen, wattt? Dat kunnen we beter! Neem allemaal een
vriendinnetje mee om onze mega leuke gidsengroep mee uit te breiden!

Vrijdag – zaterdag - zondag 15-16-17 oktober: weekendje

!!ATTENTION!!
Houdt dit weekend zeker vrij voor ons super bomme weekendje!
Uren en verdere info volgt nog

Vrijdag 22 oktober:
Dag/nacht van de jeugdbeweging
Whoop whoop DE dag van het jaar is aangebroken! Vergeet zeker je
uniform niet aan te doen naar school

Zaterdag 23 oktober: uren volgen nog
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man's world
MAARR jammer genoeg komt dit geld niet vanzelf en zullen we ervoor moeten werken! Haal jullie
mooiste glimlachjes en jullie overtuigingskills maar boven want we gaan prijzen zoeken!

Zaterdag 30 oktober: 10u-15u
In de haven van AmSterdam
Zijn zeelui die bezingen
De dromen waardoor ze achtervolgd worden
Over het gulle Amsterdam
Mira, SofíA
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada sigo
Dime, Sofía-a-a
Cómo te mira, dime
Cómo te mira, dime
My house in BuDapest
My hidden treasure chest,
Golden grand piano
My beautiful Castillo
Frisse morgen in ParijS, Gewoon mijn business
Ik zie de meest mooie Française op dr bung hoge hakken
En ik weet niet wat ik zeggen moet

Wonderful, wonderful CoPenhagen
Friendly old girl of a town
'Neath her tavern light
On this merry night

Start spreading the news, I'm leaving today
I want to be a part of it: New York, NEw York
C'était au temps où BruxeLles rêvait
C'était au temps du cinéma muet
C'était au temps où Bruxelles chantait
C'était au temps où Bruxelles bruxellait

Zondag 7 november:
Ver-asings-vergadering

Zondag 14 november:

GEEN vergadering (spaghettidag)

Zondag 21 november: 14u-15u
Van plan om mama en papa snel weer terug te zien? Breng dan al jullie hersencellen samen en
probeer binnen de 3 uur te ontsnappen uit de

ESCAPE ROOM

→ VOGELTJE GIJ ZIJT GEVANGEN

Zondag 28 november:
Back to the kindergarten
Knutselen als 5-jarige, maar dan EXTREEEEEEEEEEEEEM! (We verwachten Kunst met een grote K →
alla van Gogh)

Zondag 5 december: 16u-17u
Zet die examenstress maar even van jullie en kom maar een uurtje stoom aflaten op de scouts want
het is UITLEEFUURTJEEEEE!!

Vrijdag 10 december: 19u-22u
IT’S TIME TO PARTYYYYY
We verwachten outfits alsof we naar de oscaruitreiking gaan en neem als echte
kerstman een cadeautje mee (maximaal 5 euro)
Meer info volgt nog!!

Het jaar zit er al weer op 

(*roepen allemaal in koor “OOOOH NEE”*)

Gelukkig zijn we er volgend jaar weer met extra veel plezier!!!
Knal die examens als geen anders en geniet van jullie vakantie xxxxx
LEIDING OUT (*drop the mic*)

VERKENNERS
Verkennerleiding
Scouts & Gidsen Beringen-Centrum
Corbiestraat 7
3580 BERINGEN

Geachte

Bij ontvangen van deze brief is het scoutsjaar 2021-2022 reeds begonnen.
In bijlage vindt u allerhande activiteiten die wij met u doorheen het jaar gaan overlopen.
Wij verwachten volle inzet en stiptheid van alle participanten, kunt u toch niet aanwezig zijn laat u dit tijdig weten.
Zo kan uw afwezigheid gewettigd worden.
Doet u dit niet zullen er maatregelen ondernomen worden.
Het is uw verantwoordelijkheid dat je elke vergadering perfect in uniform aantreed, tenzij wij je vragen om in thema
te kleden. Wij zijn een gerenommeerde scouts en willen dit imago graag behouden.

Met vriendelijke groeten
Corvers. W, Corvers. S, Cox. M, Vanderkerken. M, Vervoort. J,

Zondag 19 september
Dagje surfen met de barrels en de jarrels !

Zondag 26 september
Vieze vuile vettige vergadering: doe slechte kleren aan en pak er
ook reserve mee.
Haha ha ha “VIES” grappig

Zondag 3 oktober
Matrassen tocht: neem allemaal een dikke luchtmatras of opblaas band/boot mee. Zolang
het drijft en luchtig is.

Zondag 10 oktober
Kolonisten van kaa’tan: Wie is Kaa? En wie is tan?
Verkleed u als een kolonist

Zondag 17 oktober
Fietsvergadering: doe uw ferm kostuum aan en neem je aktetas met jaarcijfers maar
mee, want er gaat vergaderd worden op de fiets!

+ doe een fietsbroek onder je kostuum aan

Zondag 24 oktober
Schijt je rijk chicken editie! Verkleed u als boer

Zondag 31 oktober
Corrupte Isostar athleten: sportieve kledij van toepassing

Zondag 7 november
Joepie Mark is jarig!!!!
Er is er een jarig hoera hoera dat kan je wel zien
het is de Mark

Zondag 21 november
Romeinen: verkleed u als Romein!, hieronder wat alledaagse gezegden over Rome.
Rome is ook niet op één dag gebouwd , Alle wegen leiden naar Rome, Hoe dichter bij Rome,
hoe slechter de christen., Stuur de kat naar Rome, ze zegt miauw als ze terugkomt, Wij
kunnen niet allen Paus van Rome zijn, Via Rome naar Parijs gaan, Langs Brussel naar Rome
gaan,

Zo ziet ge maar, altijd maar gamen die jeugd. Tuig, dat zijn ze!

Zondag 28 november
Afghanistan Thee cantus!
We gaan wat opwarmen met dit koude weer. Kom verkleed naar de scouts om thee te
nuttigen.

Zondag 5 december
Wat is er nu leuker dan café sporten? Ene darten, poolen, biljarden, jeu de boulen. Het kan
allemaal bij café Het Dappere Visken te Corbiestraat 7.

Zondag 12 december
Laatste vergadering van dit trimester, dit wordt gevierd met de jaarlijkse 12 decemberige
sneeuw die we bestelt hebben.

Gordon Ramsey???
Veel succes met examens enal! Groetjes Gordon
Amai merci Gordon!

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

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

Sare van Puijenbroek (Vredelievende Aap) en Marie Delforge
(Saterhoen) namen de eindredactie van dit Schurend Scoutje
voor hun rekening

