Het scoutsboekje
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Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
De zomer loopt stilletjes aan op z’n einde en wat voor een zomer. Fantastisch
mooi weer, wat willen we nog meer ;-) Maar vooral, onze kampen. De jongste
takken, kapoenen, wouters & woudlopers, zochten het dit jaar niet zo ver. Zij
gingen naar Ingooigem waar ze samen een nog hechtere bende geworden zijn en
veel nieuwe ervaringen beleefd hebben. De jonggivers, givers & jins trokken naar
Bièvre waar ze niet alleen veel gebruind zijn, maar ook laten zien hebben dat
Scouts Beernem de enige echte scouts is. Zo bleek een naburige scoutsgroep niet
eens in staat onze vlag te stelen.
Het hoogtepunt in mijn scoutscarrière blijkt ook nog niet aangebroken te zijn.
Sinds ik leiding werd, zag ik het leden- en leidingsaantal telkens razendsnel
stijgen. Zo hebben we dit jaar om en bij de 300 leden en staan we paraat met
maar liefst 41(!) leiding om jullie opnieuw een super leuk scoutsjaar te bezorgen!
Helaas komt aan elk verhaal ook een einde en moeten we dit jaar afscheid nemen
van 9 leiding… Ze hebben telkens opnieuw vol enthousiasme, creativiteit en inzet
klaargestaan
voor
activiteiten,
evenementen
en
zoveel
meer.
Andres, Bert, Charlotte, Febe, Joke, Mattice, Siri, Thymon en Ward, jullie worden
enorm bedankt en (ook al is het nog maar vers) we missen jullie al!
Normaal is de startdag gepasseerd en heeft het scoutsjaar officieel het startschot
gegeven. Iedereen kent zijn of haar leiding en kan van start gaan met de
activiteiten. Ondertussen maken we ons warm voor de avondmarkt, hét
evenement van Beernem. Op 23 september nodigen wij iedereen graag uit om
eens te passeren langs de scoutstent voor een drankje!
Verder hebben we nog oktoberfest, spring in’t veld (16+) en al gauw is het
nieuwjaar. In het tweede semester heeft elke tak hun weekendje en, zoals de
traditie het wil, sluiten we het scoutsjaar af met weer twee geniale kampen!

Op naar een nieuw hoogtepunt in mijn scoutscarrière!
Stevige linker
Gedreven Poema

PS Het is ons wel gelukt om de vlag van die andere scouts te stelen
vlag natuurlijk ook teruggegeven :-) )

(we hebben de

Inschrijven
Scouts Beernem is nog steeds digitaal.
Dit scoutsjaar werken we wederom met het online-inschrijvingssysteem van
vorig jaar, namelijk stamhoofd. Adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen, medische gegevens, etc. kunnen met een simpele klik toegevoegd
en/of aangepast worden. Ook is het voor ons makkelijker om zowel leden, ouders
als de huisdokter te contacteren.
Wat moeten jullie doen?
Ga naar de website https://inschrijven.scoutsbeernem.be/
Maak een account aan of log in met je gegevens van vorig jaar.
Schrijf uw kind(eren) in. Alles wijst zichzelf uit na het aanmaken van
uw account. Zijn er toch nog vragen? U kan ze altijd stellen via
info@scoutsbeernem.be of via onze facebookpagina
(https://www.facebook.com/scoutsbeernem).

Vermits er dit jaar een ledenstop is, raden wij aan zo snel mogelijk in te
schrijven. Zit de tak toch vol, dan kan je inschrijven voor de wachtlijst zodat je
volgend jaar zeker kan aansluiten.

Kalender
Avondmarkt
23 september ‘22
Dag van de Jeugdbeweging
21 oktober ‘22
Oktoberfest
22 oktober ‘22
Spring in’t veld
29 - 30 oktober ‘22
Spaghettiavond
25 maart ‘23
Klein kamp
01 tot 08 juli ‘23
Groot kamp
19 tot 29 juli ‘23

Dag lieve kapoentjes!
Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar is in zicht! Welkom aan alle nieuwe
scoutsertjes die vanaf dit jaar een fantastische scoutscarrière tegemoet gaan, en
welkom terug aan de kapoentjes die vorig jaar al hun meest ondeugende kanten
hebben laten zien.
Hieronder vinden jullie alle toffe activiteiten die in het eerste semester zullen
plaatsvinden. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen we dat steeds via mail
communiceren. Wij kijken er alvast naar uit om er samen een spetterend jaar van
te maken!!!
Zaterdag 10/09: STARTDAG (10u -17u)
Wanneer jullie dit boekje krijgen, is deze eerste leuke activiteit helaas al voorbij.
We hopen dat jullie het leuk vonden en dat we jullie blije gezichtjes snel terug
zien!
Zaterdag 17/09: MODDERSPELLETJES (14u -17u)
Hopelijk hebben jullie zin om vuil te worden, want wij alleszins wel! Breng zeker
een handdoek en reservekleren mee, want we laten jullie niet proper naar huis
gaan.
Zaterdag 01/10: SWINGPALEIS (17u -20u)
Zijn jullie klaar om te dansen en te zingen? Trek allemaal jullie mooiste kleren
aan, want misschien word jij dan wel prins of prinses van de avond!
Zaterdag 15/10: BOSSPEL (13u45 -17u)
Vandaag nemen we het op tegen de wouters in een supergigafantastisch bosspel.
We verwachten jullie om 13u45 op parking Driekoningen te Bulskampveld, tot
dan!
Zaterdag 22/10: KINDERFUIF OKTOBERFEST (19u -20u30)
Dansen, springen, fuiven, feesten… Hopelijk zijn jullie echte feestbeesten! Voordat
onze scoutsfuif Oktoberfest van start gaat in fuifzaal de Boest, zijn jullie er
allemaal van harte welkom om jullie beste dansmoves te komen showen.
P.S. Ook de ouders zijn zeker welkom voor een hapje en een drankje.
Maandag 31/10: HALLOWEEN (17u -20u)
Doe jullie engste outfit aan en kom naar het scoutslokaal. Wat er precies
gaat gebeuren, is nog een groot geheim… MOEHAHAHA!

Zaterdag 12/11: ZWEMMEN (14u -17u)
Spetter spat, jullie worden helemaal nat! Vandaag gaan we zwemmen in zwembad
de Alk te Wingene. We verwachten jullie daar om 14u met elk 5 euro cash.
Tip: probeer zoveel mogelijk te carpoolen!
Zaterdag 26/11: DE SLIMSTE KAPOEN TER WERELD (14u -17u)
Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet! Of wel? RA RA RA…
Warm je hersenen maar alvast op, want vandaag gaan we quizen! Word jij de
slimste kapoen ter wereld?
Zaterdag 03/12: SINTERKLAAS (14u -17u)
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank
u Sinterklaasje! Hopelijk ben jij flink geweest dit jaar, want onze grote vriend de
Sint komt op bezoek naar het scoutslokaal!
Zaterdag 17/12: KERSTFEESTJE (17u -20u)
O denneboom, o denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon! Deze
avond vieren we kerstavond in de scouts en dat betekent… CADEAUTJES!
Breng allemaal een cadeautje mee ter waarde van 5 euro voor onder onze
mooie kerstboom.
Zaterdag 07/01: FILMAVOND (17u -20u)
Welke film we zullen kijken is nog een verrassing. Wij zorgen voor een heerlijke
versnapering in de pauze!
Zaterdag 28/01: BAKKERIJ ‘T KAPOENTJE (14u -17u)
Bloem, eieren, suiker, melk en boter. Ra ra ra, welke lekkernij zullen wij bakken?
Leer de ingrediënten maar alvast uit jullie hoofd, want jullie zullen ze zeker kunnen
gebruiken!
Zaterdag 11/02: HET GROTE ONTBIJTSPEL (9u -12u)
Ontbijten met jullie allerliefste leiding, wat willen jullie nog meer? Smullende
kapoenen gegarandeerd! Wij kijken er alvast naar uit!

Stevige linker & vele groetjes
Philine, Flore, Marit, Remco, Thomas, Dario, Arthur en Maurits
Gezellige Sneeuwuil, Altruïstische Spitsvogel, Zachtmoedige Spreeuw, Assertieve
Beermarter, Standvastige Noko, Volhardende Golden Retriever, Spontane Pieper
en Sympathieke Waterhond

Bij vragen: kapoenen@scoutsbeernem.be

Best wouters,
Het nieuwe scoutsjaar is alweer van start gegaan. Samen met een paar
gloednieuwe leiding staan we paraat om dit jaar te vullen met geweldige
activiteiten, een weekendje en een beire kamp. Wij zitten alvast op het puntje van
onze stoel om dit samen met jullie te bleven.

Zaterdag 10/09: STARTDAG (10u -17u)
Wat hebben we jullie gemist, we zijn blij dat jullie terug zijn. Samen met de nieuwe
woutertjes hebben we ook wat nieuwe leiding die zul je vandaag ontmoeten. Laten
we het jaar goed inzetten en alles geven.
Zaterdag 17/09: één tegen allen (14u -17u)
Kom niet alleen maar met z’n allen alleen zo versla je de sterke mannen. Jullie
nemen het op tegen de leiding dus doe maar je best.
Zaterdag 08/10: Achtervolgingstocht (14u -17u)
Gangsters gangsters ze slaan weer al eens op de vlucht, gangsters gangsters er
hangen avonturen in de lucht. Smeer je kuiten in want wij hebben al zin een beetje
wandelen is toch zo leuk.
Zaterdag 15/10: Bosspel Wouters vs Kapoenen (14u -17u)
De kapoenen gaan ten onder en de wouters gaan winnen, laat de strijd maar
beginnen. Plopperde-plopperde-plop de wouters zij top. We spreken af in
bulskampveld op de parking driekoningen.
Zaterdag 22/10: Kinderfuif Oktoberfest (19u -20u30)
Trek je stoute schoentjes aan want wij gaan met die banaan. We zullen zingen,
swingen en op de tafels springen op oktoberfest woohoo.
Zaterdag 12/11: CasinoMidday (14u -17u)
Trek maar mooie kleren aan want we gaan er weer tegenaan, hier in ons mini
Las-Vegas draagt iedereen een das. Om ter meest geld dat is wat telt dus beproef
je geluk en maak je vooral niet druk.
Zaterdag 26/11: Fakkeltocht (18u30u -20u30)
Het wordt donker dus zet jullie fakkels maar aan. We gaan op tocht dus vlieg niet
uit de bocht. Rechten-techten-deure is wat we doen, ondertussen ben je geen
kapoen …meer.

Zaterdag 03/12: Sinterklaas (14u -17u)
Kennen jullie de man met een grote witte baard, het is de grote baas genaamd
Sinterklaas. Hij is weer eens in het land en komt speciaal naar de scouts dus wees
flink en doe niets stouts.
Zaterdag 10/12: Zwemmen (14u -17u)
Hopelijk kunnen jullie allemaal zwemmen want je moet je zwemgerief
meebrengen. Ben, je een waterrat of een valk? Wij wachten jullie op aan de alk.
Gelieve €6 mee te nemen zodat we binnen mogen.
We spreken af op de parking van de Alk te Wingene
Zaterdag 17/12: Kerst (14u -17u)
Ho ho ho hij is daar weer de andere grote baas. Nee het is niet sinterklaas het is
de kerstman, daar heb je hem dan. Koop elk een pakje voor elkaar (±€5) dan
zetten wij de kerstboom klaar.
Zaterdag 14/01: Filmavond (18u30 -20u30)
Trek jullie comfortabele kleren maar aan, want wij hebben een paar leuke films
klaarstaan. De zetels staan klaar dus film kijken maar. Wel stil zijn binnen wanneer
de film gaat beginnen.

Stevige linker
Dries, Brecht, Jolien, Emma, Lars Vn, Lars L, Lisa, Wout, Jelle
Dromerige Alpaca, Leergierige Mus, Charmante Zeehond, Ijverige Adelaar,
Rustige Kongoni, Ijdele Waterwolf, Goedlachse Dolfijn, Enthousiaste Caraya,
Grappige Agame

Bij vragen: wouters@scoutsbeernem.be

Het is hier fijn op ons terrein.
Tof dat jullie er weer bij zijn. Woudloper hier, woudloper daar, hou je vast voor
dit spetterend scoutsjaar!
Zaterdag 10/09 Startdag (10u - 17u)
Is je startdag een avontuur of maak je het zo zuur zoals confituur. Startdag is
weer daar, maak je klaar voor het nieuwe scoutsjaar. Bram heeft zeer veel haar.
Vrijdag 24/09 Avondmarkt (19u - 21u30)
Het is geen officiële activiteit maar kom maar op tijd. Op de kermis vang je veel
eendjes maar in de scoutstent vliegen de beentjes. Kom maar vlug want anders
valt Emile van de lichtbrug.
Zaterdag 01/10 Hou je klaar! (14u - 17u)
Doe niet je communiekleren aan want ze gaan er sowieso aan. Modder hier
modder daar… Doe je caoutchouc botten aan. Ballie zal altijd voor DeWalt gaan!
Zaterdag 08/10 Bulskampspel (14u - 17u)
De blaadjes vallen van de bomen, je zou beter afkomen! Kom met de auto naar
hier dan gaan we allemaal in het bos op zwier. Misschien zie je Jules wel lopen
met Trakks aan zijn poten.
Ps: Er was ooit eens een Griek die post moest gaan afgeven. Na 42 kilometer is
zijn leven begeven. Daarna is de term marathon gegeven.
Zaterdag 15/10 smokkelspel (14u - 17u)
Smokkel hier smokkel daar, hou je beste verstopplek klaar. Ward heeft
smokkelwaar in zijn haar.
Zaterdag 22/10 Oktoberfest (19u - 20u30)
Het begint om zeven uur, de cola is niet te duur. De fuif is in de Boest dus hou je
niet koest. Mathis is veel te schattig. Hij gedraagt zich graag rattig.
Zaterdag 05/11 Pumpkin of the hill (14u - 17u)
Pompoenen, pompoenen, pompoenen… Wij zijn beter dan de kapoenen. Doe je
beste sluipkleren aan, we gaan het bergmonster verslaan. Het is geen mop Wout
eet alle pompoenen op.

Zaterdag 12/11 Casino (14u - 17u)
Kom in pak anders vlieg je uit de tak of in je chiqueste kleed anders kom je niet
als de laatste over de meet. Hou je vast voor de verjaardag van Bal, want het
gaat eindigen met een grote knal.
Zaterdag 26/11 Quiz (14u - 17u)
Weet je een antwoord op de vraag? Of is het niet meer voor vandaag. Zoë
studeert industrieel ingenieur of word jij de primeur?
Zaterdag 03/12 Sinterklaas (15u - 18u)
De man in het rood stapt van zijn boot. Hopelijk valt hij niet van het dak anders
komen er geen picknickjes uit zijn zak. Pauline wou graag van sinterklaas een
paard maar er stond helaas geen schoen voor de haard.
Zaterdag 17/12 Kerstfeestje (14u - 17u)
Kom met een cadeautje van 5 euro naar het lokaal anders sta je voor paal. De
lichtjes in de boom staan al aan. Hopelijk zijn jullie klaar om te gaan. Hopelijk is
Emile niet zoek want op de vergadering kakt hij in zijn broek.
Zaterdag 14/01 film (14u - 17u)
De popcorn staan op ontploffen. Kom maar op je sloffen. Mathis is niet zo’n
maïsfretter, tijdens de film is het vaak getetter.

Stevige linker
Wout, Bram, Zoë, Pauline, Emile, Mathis, Victor, Jules, Ward,
Familiale Zeenaald, Zelfzekere Arasari, Mystiek
Onvermoeibare Kwatta, Ondeugende Steltkluut,
Zelfzekere Zilvermeeuw en Gezellige Fret

Bij vragen: woudlopersscoutsbeernem@gmail.com

Eland, Spontane Star,
Vreedzame Tragopaan,

Dit jaar zullen we er weer een lap op geven van jewelste!
Zie hieronder alle fantastische activiteiten die we dit semester
voor jullie in petto hebben:
Zaterdag 10/09: STARTDAG (10u - 17u)
De hoogdag van het scoutsjaar is weer hier, de startdag! Eens jullie dit
boekje in jullie handen hebben is de startdag helaas al gepasseerd…
Vrijdag 23/09: Avondmarkt (19u - einduur mama en papa)
Dit is geen officiële activiteit. Jullie zijn echter meer dan welkom om te komen!
Onze tent zal klaarstaan op de welgekende plaats. Sfeer en gezelligheid
gegarandeerd.
Zaterdag 01/10: Smeuïge modderspelletjes (14u - 17u)
“Trek je beirkarre maar open, vandaag worden we vul.” – W. Van Coppenolle
Vergeet je vuilste kleren niet aan te doen, een handdoek en reservekleren mee te
nemen.
Zaterdag 08/10: Achtervolgingstocht (14u - 17u)
Op deze mooie nazomerse dag ziet u wel enkele wolken aan het hemelvlak. De
temperatuur begint stilaan te dalen net als de blaadjes van de bomen dwarrelen.
Het wordt een mooie 17°C voor de tijd van het jaar. En o ja, we spelen
achtervolgingstocht.
Zaterdag 22/10: Oktoberfest (19u - 20u30)
Dit is geen officiële activiteit. Deze kinderfuif gaat vooraf aan onze grote fuif
Oktoberfest. Op de kinderfuif wordt uiteraard geen alcohol geschonken. De
beentjes worden wel goed losgesmeten!
Zaterdag 05/11: Schaatsen (14u - 17u)
Wie schaatst er nu niet graag? Jij? Toch komen! Verdere info volgt via mail.
Zaterdag 12/11: Wapenvoortgang (14u - 17u)
Na de dag dat de wapens neergelegd werden nemen wij ze weer op om onze
scouts te verdedigen. Trek jullie camouflagekleren aan want je zal ze nodig
hebben.
Zaterdag 26/11: Straatheersers van Beernem (14u - 17u)
Haal je kapitalistische zelf maar boven want vandaag moet het geld rollen. Pak
allemaal een leeg spaarvarken mee die al te lang op zolder ligt. (niet verplicht)
Zaterdag 03/12: Sinterklaas (16u - 19u)
Trek maar je stoute schoenen aan, oei toch niet, want ze moeten aan de schouw
staan. De man met de witte gezichtsbeharing is weer in het land, hopelijk vult hij
jullie mand.

Zaterdag 17/12: Kerstfeestje (19u - 21u)
De inflatie treft iedereen. Toch vragen wij om een cadeautje t.w.v. €5,00 excl.
BTW mee te nemen. En je feestmuts.

Zaterdag 07/01: NieuwjaarsBBQ (17u - 20u)
Op deze dag zetten we het nieuwe jaar met stijl in. Neem allemaal jullie eigen
vlees mee, wij voorzien de groenten en sauzen.
Zaterdag 21/01: Leiding tegen allen (14u - 17u)
Natuurlijk zullen wij winnen, maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Smeer
jullie kuitjes maar in, want wij gaan voor het gewin.

Stevige linker
Brando, Brecht, Justine, Louise, Wout VC en Wout Vdv
Openhartige Mees, Eigenzinnige Hamadryas, Uitbundige
Scholekster, Schalkse Vos en Avontuurlijke Raccoon

Bij vragen: jonggivers@scoutsbeernem.be

Saki,

Eigenwijze

Gegroet givers
Wij zijn alvast helemaal klaar voor het nieuwe jaar, hopelijk jullie ook!
De agenda vind je hieronder:

Zaterdag 10/09: Startdag (10u - 17u)
Alles et e begin en e einde … daarom begint vant jaar in het einde van de
dooien arm, graag wat medewerking en zwemkledij zodat de dag vlotjes
verloopt. He he, got it?
’t Was leuk vandaag!
Zaterdag 17/09: Waalse dag (14u - 17u)
Vandaag mini-training voor de beste tijd op kamp, driedaagse. Je ziet wel wat
we zullen doen. Breng een lege rugzak mee en misschien een Frans
woordenboek.
Vrijdag 23/09: Avondmarkt (19u - XXu)
Het enige échte evenement van Beernem!
Dit is geen officiële activiteit, maar jullie zijn zeker allemaal welkom om een
drankje te consumeren. Alcohol wordt enkel gegeven aan 16+, maar er zijn
zeker genoeg alcoholvrije alternatieven. See you there!
Zaterdag 15/10: Gotta catch em all (14u - 17u)
I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them all is my
request and to train them is my cause!
Sportieve, losse kledij kan een aanrader zijn!
Zaterdag 22/10: OKTOBERFEST (21u – XXu)
Opnieuw geen officiële activiteit, maar allemaal welkom! Dezelfde regel geldt
als bij de avondmarkt.
Vergeet jullie lederhozen voor een gratis drankje niet.
Zaterdag 29/10 - zondag 30/10: Spring in’t veld
Smeeeer jullie kieten maar al in, want het leukste evenement van het jaar
staat voor de deur. Het doel is om te winnen, dus een competitief karakter is
een must. (Enkel 16+ kan deelnemen, de -16 mag wel komen supporteren!)
Zaterdag 05/11: Schaatsen (14u - 17u)
We zetten de vakantie in met een typisch zomerse activiteit, schaatsen. Meer
info volgt later via mail.
Deze activiteit is samen met de jonggivers.
Zaterdag 26/11: Bosspel (14u - 17u)
Wat hebben George van de Jungle, the Ents van Lord of the Rings en Tarzan
gemeen?
Denk er maar eens goed over na en misschien krijg je al een extra punt als je
het juist antwoord weet!

Zaterdag 03/12: Zwart of roet, met drie man naar ’t spoed
(18u – 20u)
Hopelijk lees je dit tekstje voor het te laat is, want wees maar flink dit jaar.
De Sint weet alles, so prepare yourselves.
Activiteit kan misschien iets uitlopen, hangt af van hoe jong de Sint zich
voelt.
Zaterdag 24/12: Wit, rood en groen. Wuk zoeme doen? (10u - 13u)
De feestdagen goed inzetten met de scouts, zeker met een brunch én
cadeau’tjes. Breng allemaal jullie uitgeslapen humeur mee en een klein
cadeau’tje twv (ongeveer) €5.
Zaterdag 21/01/2022: Filmavond (19u - 22u)
Lekker gezellig filmpje met versnapering.
PS Ella is net verjaard

Stevige linker
Ella, Roan, Marie, Axel en Ward
Parmantig Sikahert, Argeloze Orang-oetan, Ondeugende Mantella, Zorgeloze
Hippo en Gedreven Poema

Bij vragen: givers@scoutsbeernem.be

ACTIVITEITEN JINS
Dag liefste jins
We zijn hier weer met een nieuw boekje. Doe maar allemaal een verzoekje. We
gaan er weer een fijn jaar van maken, voor jullie bij de leiding raken. Hopelijk
hebben jullie er weer zin in, om te genieten van een jaar vol gejin.

Zaterdag 10/09: STARTDAG (10u -17u)
De eerste dag van het scoutsjaar is er weer, geniet allemaal van de leuke sfeer.
We zien weer al onze vrienden en vriendinnen, en laten het nieuwe scoutsjaar
beginnen. Je leiding zal je hier leren kennen, hierna kan je hen verwennen.
Zaterdag 17/09: BBQ (17u -20u)
Startdag was weer intens, laten we samen genieten van elkaar als mens. Pak je
vleesje en groentje mee en werk daarna met zijn twee aan het opbouwen van
avondmarkt zodat alles is bij elkaar geharkt. Voor een ontspannen sfeer en een
jaar vol welleer!
Vrijdag 23/09: Avondmarkt
Ons allombekende evenement, in de zotste Beernemse tent! We vergeven onze
portemonnee wanneer we bestellen voor twee. Alles wat je consumeert, maakt
ons kamp extra geparfumeerd!
Zaterdag 22/10: Oktoberfest
Bier en worsten, beweeg je onder de uitgedorsten! Draag je lederhosen en krijg
een gratis pintje om te liefkozen. Dans als een Duitser en doe niet aan gefluister!
Zing je longen los en verdwijn in de opzwepende chaos!
Week van 24/10: Leefweek
Een week met elkaar leven, sommigen gaan van de gedachte al beven. We maken
het lokaal tot onze thuis en slaan Sander niet in zijn kruis. Samen zullen we koken,
op het vuurtje dat we gaan stoken. We drinken koffie bij het ochtendgloren en
laten ‘s avonds goed van ons horen!
Zaterdag 29/10 en 30/10: Spring in’t veld
We need you!! En hoe! Speel als 1 ploeg en knuffel achter je overwinning in de
kroeg! Dansen als voetbalsterren na de tegenstanders al slalommend te
versperren. Heel het weekend zijn jullie welkom, drop jullie dribbeltalent als een
bom!

Zaterdag 03/12: Sinterklaasdropping (17u - 20u30)
Sinterklaas is weer in het land, maar er is iets aan de hand. Hij verloor de weg en
had daarna nog eens autopech. Jullie zullen hem zoeken met een kist vol boeken.
Dat allemaal in het donker, wie wordt de pronker?

Zaterdag XX/XX: Filmavond (19u -22u)

Stevige linker
Wout J, Sander en Fran
Speelse Petrel, Oprecht Rendier en Levendige Alpaca

Bij vragen: jins@scoutsbeernem.be

Jaarsponsors

Verhuur materiaal

Wij verhuren:
•
•
•
•

16-meter
Slaaptent
Spantent
Patrouilletent

Vragen? Contacteer ons!
verhuur@scoutsbeernem.be
of tel 0471 66 69 38

Patrouilletent
Max. capaciteit is 12 personen.

Das goesting
Scouts, da’s voor ‘t leven! Of voor sommigen maar voor even? Ben jij geboren
met de goesting voor scouting of is die geleidelijk gegroeid?

Van kapoen tot leiding, iedereen heeft een persoonlijke reden om iedere week
naar de scouts te komen. Waarom is die ene welp er elke week en de andere maar
een keer per maand? Waarom laten jonggivers hun keuze om te komen afhangen
van hun vrienden? Waarom ga je na de leidingscarrière bij de gouw?
Die motivatie is voor iedereen anders, maar één ding is zeker: scouting, DAS
Goesting!

Scouts & Gidsen Vlaanderen

Het uniform
Als scout ben je een deel van een groter geheel en dat geef je te kennen met je
uniform. Zowel lid als leiding is trots op zijn uniform en draagt het dan ook keurig
op elke activiteit. Voor woudlopers, jonggivers en givers zijn das, hemd en Tshirt op elke bijeenkomst verplicht! Bij kapoenen en wouters volstaan das en Tshirt. Hieronder zie je nog eens welke tekens je waar moet hangen om tiptop in
orde te zijn.
1. Takkenteken (Kapoen, Wouter, …)
2. Groepslintje (Scouts Sint-Amandus Beernem)
3. Jaarteken (DAS goesting)

BIJ LEIDING
Das
8 euro
T-shirt
8 euro
Jaarteken
gratis

²²
4.
5.
6.
7.
8.

Rood-witte das
Schildje Vlaanderen en/of West-Vlaanderen
Internationaal kenteken scouts
Teken België/Europa
Belofteteken

Je hemd en tekens kan je kopen bij de Hopper in Gent of Harelbeke. Je vindt er
ook een groene broek of rok waarmee je je uniform kan vervolledigen, maar die
hoef je niet verplicht te dragen. Een T-shirt en een das kan je kopen bij de leiding.

De scoutshoroscoop
Steenbok (22/12-20/01)

Waar ligt je hard steenbok? Uranus raast door je
vijfde huis van plezier en vrije tijd, wat zorgt voor
spannende veranderingen. Nu kan een nieuwe
hobby je aandacht verliezen, zie dit als een
uitgelezen kans om na te denken hoe gelukkig de
scouts je maakt!
Waterman (21/01-18/02)
Jouw planeet Uranus, staat dicht tegen de aarde,
en dan nog wel dicht tegen je huiszone! Behandel
de scouts meer als jouw huis, als jouw thuis,
smijt in het vervolg misschien dat chipszakje
direct in de vuilbak in plaats van in het bos.

Vissen (19/02-20/03)

Uranus loopt door je communicatiezone, luister
dus extra goed naar de leiding en smijt je extra
hard voor elke activiteit!

Ram (21/03-20/04)

Hoe zit het met jouw financiële zaakjes? Geef je
niet te veel centjes uit aan snoepjes en
frisdrankjes? Misschien moet je wat meer centjes
investeren in je scoutsuniform of een nieuwe
slaapzak voor op kamp!

Stier (21/04-21/05)

De planeten zorgen ervoor dat je begint te
twijfelen aan jezelf, laat je niet doen! Zorg dat je
je beste beentje kan voorzetten voor dit nieuwe
scoutsjaar. Misschien is een bezoekje aan de
kapper voor startdag wel een goede zet?

Tweelingen (22/05-21/06)

Vandaag beginnen de planeten achterwaarts te
draaien, hierdoor slaap je misschien wat minder
goed, kruip maar een uurtje vroeger in bed en
geniet van het uitslapen zodat je vol energie aan
het nieuwe scoutsjaar kan beginnen!

Kreeft (22/06-23/07)

Uranus draait zich 180 graden en draait
achterwaarts verder, plots kan het glashelder zijn
dat dat ene scoutsvriendje of vriendinnetje
misschien wel je grootste liefde is!

Leeuw (24/07-23/08)

De komende maanden moet je opzoek naar een
nieuwe route in je leven, stel je GPS opnieuw in
en ga op zoek naar een nieuw levensdoel.

Maagd (24/08-23/09)

Een haalbare droom hebben is veel beter dan een
onmogelijke missie. Dus als jouw ideale sjorring
of scoutskamp net iets te moeilijk is, verleg dan je
verwachtingen en wees creatief!

Weegschaal (24/09-23/10)

Je zwemt vaak wat in het diepe. Hoe ga je om
met lastige situaties zoals het uitlenen of lenen
van speelgoed? Waarom reageer je vaak op de
verkeerde manier? Ga langzaam maar zeker door
al dit soort persoonlijke emoties heen op zoek
naar antwoorden.

Schorpioen (24/10-22/11)

De komende vijf maand staat uranus omgekeerd,
daardoor heb jij vijf maand te tijd om na te
denken over het wie, wat , waarom.
Wat kan jij nog doen in de scouts om het nog
leuker te maken?

Boogschutter (23/11-22/12)

Voel je je wel nog goed in je vel? Is jouw
gezondheid nog tip top in orde? Misschien is een
check-up bij de huisarts wel eens nodig voor je
deze zomer terug op driedaagse vertrekt! Denk
aan je gezondheid.

Sjorren
Timmersteek:
Dit is een beginknoop van een sjorring. Hier is het
belangrijk dat we eerst ons touw rond de paal doen
en dan met het kortste eind een lus rond het lange
deel van het touw maken. Vervolgens wikkelen we
het korte stuk enkele keren (minstens drie maal)
rond zichzelf. Het geheel wordt tegen de paal
geschoven en wanneer er getrokken wordt aan het
lange deel, zal de knoop nog extra aanspannen.

Kruissjorring:
We starten met de timmersteek aan de paal die al
vast hangt. Erna wordt rond de vrije balk gedraaid
en terug rond de vaste balk. Het is belangrijk dat
je de ene keer links van de touwtjes passeert en
de volgende keer rechts, dit telkens afwisselend.
Er moeten minsten 4 touwtjes naast elkaar liggen
en elke keer wordt er goed aangespannen.
Vervolgens woelen we rond de sjorring, waardoor
we de 4 hoeken naar elkaar toe trekken, hierdoor
spant de sjorring nog extra aan. Afluiten doen we
met een mastworp.

Mastworp:
Wanneer we de kruissjorring gewoeld hebben,
moeten we nu zorgen dat de touwen niet meer
loskomen. Hiervoor dient de mastworp.
We draaien één keer rond de balk en zorgen dat
het korte stuk boven het lange stuk passeert. (Op
de foto is het korte stuk telkens links). Nu maken
we een tweede draaiing en zorgen we dat het
korte stuk onder het lange passeert. Wanneer
rond de balk moet het korte stukje onder zichzelf
en dan beide uiteindes van elkaar wegtrekken om
de knoop te finaliseren.
Voor een meer gedetailleerde uitleg mag je dat altijd aan je leiding vragen!

Wist je datjes
Wist je dat...
• We dit jaar de grootste leidingsploeg ooit hebben, maar
liefst 41 stuks!
• We weeral de grootste jeugdbeweging zijn van Beernem?
• Leidingsweekend dit jaar weer geen 24 uur heeft geduurd?
• Doeidruif echt iets leuks is om te zeggen?
• Gehaktballen op groot kamp echt gevaarlijk zijn?
• We dit jaar een tak hebben met leiding die allemaal even
oud zijn? (p.s: t’zijn de woudlopers)
• Wout Stevens maar 1 driedaagse heeft gewandeld en toch
al leiding is?
• Restjes eten weg doen op groot kamp verboden is?
• Arthur een litteken heeft midden op zijn voorhoofd?
• Stoofvlees met frietjes op klein kamp vanaf nu verplicht
wordt?
• Ballie eigenlijk Victor heet?
• Justine ooit eens op de verkeerde luchthaven stond voor
haar vlucht? (’t was eigenlijk deze zomer)
• We

dit

jaar

5

Wouten,

2

Larsen,

2

Tanghe’s,

2

Vanooteghem’s, 2 Van Coppenolle’s, 2 Vandenberghe’s, 3
Eelbodes en 2 Stevens’ in de leiding hebben?
• Axel aan zijn 10de jaar leiding begonnen is ?!

Kapoenenleiding

Philine De Schagt

Totemnaam: Gezellige Sneeuwuil
Geboortedatum: 8 mei 2001
Adres: Oude Vaartstraat 9, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts:
Dit wordt mijn 16e scoutsjaar
Studies/werk:
Net afgestudeerd als criminoloog
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Katara van de tekenserie Avatar
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete woord: ‘euforie’
Minst favoriete woord: ‘haat’

Waarom in de scouts?
In de scouts kan je je eigen grenzen opzoeken en mag je net iets meer
dan thuis, waardoor je zotte en tegelijk prachtige herinneringen maakt.
Ook word je als groep één grote scoutsfamilie waar je altijd op kan
rekenen <3

Marit Tanghe

Remco Vanhee

Totemnaam: Zachtmoedige Spreeuw
Geboortedatum: 18/06/2004
Adres: Stijn-Streuvelsstraat 31
Aantal jaar actief in de scouts: 10
Studies/werk: nog bezig aan mijn
zoektocht :)
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn? Olaf
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Feesten en opruimen
Waarom in de scouts?
Scouts is BEIRE
Totemnaam: Assertieve Beermarter
Geboortedatum: 15/05/2004
Adres: schooldreef 11 beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 9 jaar
Studies/werk: elektromechanische
systemen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn? Shrek
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Weekend & school
Waarom in de scouts?
De zalige vriendschap en de beire activiteiten

Dario Mouset

Arthur Eelbode

Maurits O’Rourke

Totemnaam: Volhardende Golden Retriever
Geboortedatum: 26 januari 2004
Adres: Snauwhoek 2
Aantal jaar actief in de scouts: 6
Studies/werk: Kinesitherapie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Twist (team blauw van Kwiskwats)
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Mijn favoriete woord is kapoentjes
en mijn minst favoriete woord is Anderlecht.
Waarom in de scouts?
Omdat je in de scouts avonturen beleefd, die
bij je blijven voor de rest van je leven!
Totemnaam: Spontane Pieper
Geboortedatum: 04/06/2004
Aantal jaar actief in de scouts: al 12 jaar
met veel plezier
Studies/werk: zorgkunde
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Remy uit ratatouille
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Beste woord: favorietje
Stom woord: woudlopers
Waarom in de scouts?
Omdat scouts blinkt, chiro stinkt, en oranje
verdrinkt
Totemnaam: Sympathieke Waterhond
Geboortedatum: 13 april 2004
Adres: tegenover the noodle
Aantal jaar actief in de scouts: nu 11e jaar
Studies/werk: Handelsingenieur
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Jerry (van Tom & Jerry), eten stelen en de
kat plagen. WAT A LAIF
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Eten en Liverpool F.C.
Waarom in de scouts?
Ooit door mijn ouders naar de scouts
gestuurd en nog niet willen stoppen.

Thomas Derre

Totemnaam: Standvastige Noko
Geboortedatum: 03/06/2004
Adres: Bloemedalestraat 51, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: ???
Studies/werk: 1ste Bachelor Politieke
Wetenschappen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Pumba van the Lion king
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Mijn favoriete woord is hoop. Mijn minst
favoriete woord is opgeven.

Waarom in de scouts?
Ik ben begonnen met de scouts toen ik 6 of 7 jaar was en zit nog steeds
in de scouts omdat ik hier een heleboel heb leren kennen. Ik kan al mijn
overige energie kwijtspelen in de eindeloze activiteiten die we organiseren
en weet me ook te amuseren hierin. Je doet hier herinneringen op die je
nooit zult vergeten en leert vrienden kennen die heel je leven bij je zullen
blijven. Scouts is a way of life en is voor mij niet te vergelijken met
andere jeugdbewegingen.

Flore Swinnen

Totemnaam: Altruïstische Spitsvogel
Geboortedatum: 01/06/2003
Adres: Kievitstraat 10, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 8 jaar
Studies/werk: Kinderverzorging
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Ariël de kleine zeemeermin
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Scouts en Chiro
Waarom in de scouts?
Omdat scouts de leukste jeugdbeweging is!
(:

Wouterleiding

Dries Vandenberghe

Brecht Cooleman

Jolien De Bouver

Totemnaam: Dromerige Alpaca
Geboortedatum: 26/07/2001
Adres: Rollebaanstraat te Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar
Studies/werk: Kastenman bij Stevens
Meubelen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Homer Simpson
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: wouters, minst: zurkel
Waarom in de scouts?
Omdat het BEIRE is
Totemnaam: Leergierige Mus
Geboortedatum: 31/08/2004
Adres: et zelfste gelik me broere
Aantal jaar actief in de scouts: 13
Studies/werk: bachelor in de communicatie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
100% Tom van “Tom & Jerry”
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete woord: parrallellepipedum
Minst favoriete: woerchestersause
Waarom in de scouts?
Waarom niet?
Totemnaam: Charmante zeehond
Geboortedatum: 21 september 2004
Adres: neffest Joost groenten en fruit
Aantal jaar actief in de scouts: 7 jaar
Studies/werk: rechten
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
tititi DORAAA
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Kaka en pipi
Waarom in de scouts? Het ligt op 2
minuten van mijn huis en nog zoveel meer
natuurlijk

Emma Verhelst

Lars Van Nevel

Totemnaam: IJverige Adelaar
Geboortedatum: 18/04/2004
Adres: Wellingstraat 21
Aantal jaar actief in de scouts: 12
Studies/werk: nog geen ideeee
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Sneeuwwitje sowieso!
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Vrijdag & maandag
Waarom in de scouts?
De scouts zorgt voor zoveel onvergetelijke en
machtige momenten die je anders niet zou
meemaken.
Totemnaam: Rustige Kongoni
Geboortedatum: 12 april 2004
Adres: Scherpestraat 23, beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 12jaar
Studies: tuinaanleg en onderhoud
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Tijgertje van Winnie de Poeh
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Meest favoriete Bere
Minst favoriete studeren
Waarom in de scouts?
Omdat het leuk is om met je vrienden de
zaterdagmiddag leuke activiteiten te doen
Totemnaam: IJdele Waterwolf

Lars Leenders

Geboortedatum: 01/06/2004
Adres: Parkstraat 44
Aantal jaar actief in de scouts: 10
Studies/werk: Grafische en digitale media
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Buzz lightyear
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete: scoutskamp
Minst favoriete: einde scoutskamp
Waarom in de scouts?
In de scouts vind je de beste vrienden!

Lisa Tanghe

Totemnaam: Goedlachse Dolfijn
Geboortedatum: 9 december 2004
Adres: Zandgrachstraat 24 Oedelem
Aantal jaar actief in de scouts: 9 jaar
Studies/werk: eerste jaar verpleegkunde
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Pipi Langkous
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Mijn favoriete woord is feesten en minst
favoriete woord is studeren.
Waarom in de scouts?
Om te lachen gieren en brullen

Totemnaam: Enthousiaste Caraya
Geboortedatum: 18/03/2004
Adres: Hubert D’Ydewallestraat
Aantal jaar actief in de scouts: dit jaar is
het mijn 13de jaar
Studies/werk: STW
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Balu de beer
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: boterkoeken, minst: groenten
Waarom in de scouts?
Wout Decorte
Ik zit in de scouts omdat ik heel energiek ben
en ergens als kind mijn energie kwijt moest
en ik vind het zo leuk dat ik nooit meer weg wou omdat je hier vrienden
maakt en momenten mee maakt die je nooit meer wil vergeten.

Jelle Vandenberghe

Totemnaam: Grappige Agame
Geboortedatum: 03/02/2004
Adres: Rollebaanstraat 35
Aantal jaar actief in de scouts: 12 Jaar
Studies/werk: Marketing en Ondernemen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Grote smurf
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Mijn favoriete woord is zakgeld, ik kan er
nooit genoeg van krijgen. Minst favoriete
woord is tandlijm. Moesten jullie het nog niet
weten ik kan een tand wegtoveren.
Waarom in de scouts?
Omdat de scouts gewoon de beste en leukste
jeugdbeweging is in Beernem en omstreken.

Woudloperleiding

Wout Stevens

Bram Gevens

Ward Renier

Totemnaam: Familiale Zeenaald
Geboortedatum: 23/12/2002
Adres: Bloemendalestraat 41 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 5
Studies/werk: Student Visual Design, Luca
school of arts
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Remy van ratatouille
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Ja & nee
Waarom in de scouts?
Plezier maken met de gastjes en leiding!
Totemnaam: Zelfzekere Arasari
Geboortedatum: 22/01/2002
Adres: Schooldreef 54
Aantal jaar actief in de scouts: 13jaar
Studies/werk: Bachelor Autotechnologie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Popeye, was ik zo sterk dat ik auto’s kon
opheffen en zo verzetten.
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Favoriete woord is feest en minst
favoriete is studeren
Waarom in de scouts? Je leert er
zelfstandig zijn en je plan te trekken als eens
iets niet lukt. Je leert er super veel toffe
mensen kennen.
Totemnaam: Gezellige fret
Geboortedatum: 28/08/2004
Adres: Grootmoers 17 Oedelem
Aantal jaar actief in de scouts: 11
Studies: Groenbeheer
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
kung fu panda
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete=eten minst favo= studeren
Waarom in de scouts?
Omdat scouts bère is!!!

Pauline Combes

Zoë Vanooteghem

Emile Eelbode

Totemnaam: Spontane Star
Geboortedatum: 08/07/2002
Adres: Akkerstraat 12 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 6e jaar
Studies/werk: 3e bach farmaceutische
wetenschappen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Perry het vogelbekdier
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Faboeriete is vakantie, minst
favoriete is herexamen.
Waarom in de scouts?
ik moest van mijn mama, maar de beste
beslissing in m’n leven.
Totemnaam: Mystiek Eland
Geboortedatum: 17/01/2002
Adres: Naast het gemeentehuis
Aantal jaar actief in de scouts:
Vierkantswortel van 25
Studies/werk: Industrieel ingenieur industrieel ontwerpen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Zoe kazeko
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Sjeesje vind ik een moeilijke vraag
Waarom in de scouts?
mijn zus heeft me overtuigd
Totemnaam: Onvermoeibare Kwatta
Geboortedatum: 22/08/2002
Adres: wingenesteenweg 32 beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15
Studies/werk: stundent grootkeuken kok /
catering
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Rémi van rataouille omdat ik chef wil zijn in
zo een toprestaurant
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Geslaagd en bien cuit
Waarom in de scouts?
omdat dat het stoerste is dhuuu

Mathis Goethals

Victor Vanbaelenberghe

Jules Kindt

Totemnaam: Ondeugende Steltkluut
Geboortedatum: 30 december 2002
Adres: Weineveld 8, 8020 Hertsberge
Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar
Studies/werk: student podologie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?:
shrek
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
mijn favoriete woord is poeke en mijn minst
favoriete woord is bettabode.
Waarom in de scouts?
Om Emile Eelbode in toom in te houden.

Totemnaam: Vreedzame Tragopaan
Geboortedatum: 12/11/2002
Adres: Sint-Joris/ Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15jaar
ofzo ☺
Studies/werk: werkt bij Tuinaanleg
Vanbaelenberghe
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Kapitein Haak
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Minst favoriet: hudo´s graven op
groot kamp omdat die Waalse grond mega
hard is.
Waarom in de scouts?
Omdat de scouts massa’ BERE is ☺☺
Totemnaam: Zelfzekere zilvermeeuw
Geboortedatum: 26/03/2004
Adres: Den Duine 20, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 13 zeker?
Studies/werk: Humane wetenschappen
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Ron stoppable! Dan kan ik chillen met Kom
possible.
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: oei – klinkt echt heerlijk
Minst: istnogver?
Waarom in de scouts?
Is gewoon één grote familie

Jonggiverleiding

Brecht Stevens

Brando Focquaert

Totemnaam: Eigenzinnige Hamadryas
Geboortedatum: 27/01/2001
Adres: Bloemendalestraat 41, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15
Studies/werk: Bachelor Elektromechanica
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn? Peter
Pan, de man die alles kan!
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Favoriet: smeuïg, de uitspraak is
gewoon zoooo SMEUIIG! Minst favoriet:
buizen, dat is nooit leuk…
Waarom in de scouts? Leute maken met de
gastjes en de leidingsbende! Ook de kennis
die ik op alle vlakken heb geleerd van mijn
leiding doorgeven aan de jongere generaties
Totemnaam: Openhartige Mees
Geboortedatum: 15-10-2001
Adres: Audenaerdemolen 8, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar
Studies/werk: technieker bij
Energietechnieken Demabo
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Tom (van Tom & Jerry)
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favo woord: party!
Iets minder favo: The day after…
Waarom in de scouts?
Daar zijn duizenden redenen voor…
1: voor de vrienden
2: voor de zotste verhalen
3: en omdat wij de beste jeugdbeweging van
Beernem zijn!

Justine Eelbode

Louise Baeke

Totemnaam: Uitbundige Saki
Geboortedatum: 29 10 2000
Andres: is gestopt als leiding :’(
Aantal jaar actief in de scouts:
Studies/werk: Grrrrafisch ontwerp
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Meg(ara) uit Hercules
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Melancholie en elk duits woord
Waarom in de scouts?
Uit verveling

Totemnaam: Eigenwijze Scholekster
Geboortedatum: 23/11/2001
Adres: Neffest de depré
Aantal jaar actief in de scouts: 16
Studies/werk:
Toerisme en recreatiemanagement
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Sally van Cars
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete: feestje, minst favoriete: studeren
Waarom in de scouts?
omdat ik moest van mijn mama en papa, en
het stiekem wel een beetje leuk vind
Totemnaam: Schalske vos
Geboortedatum: 06/08/2000
Aantal jaar actief in de scouts: 15de jaar!
Studies/werk: Lasser/Filosoof
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn? Thomas
O’Malley van de aristokatten

Wout Van Coppenolle

Waarom in de scouts? Omdat er weinig
beter bestaat dan tegelijkertijd plezier te
hebben en veel bij te leren.,,

Wout Vandevyvere

Totemnaam: Avontuurlijke Raccoon
Geboortedatum: 09/03/’01
Adres: Hillesteenweg 43, 8750 Wingene City
Aantal jaar actief in de scouts: 9e jaar
Studies/werk: Landschapsarchitectuur
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Tarzan
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord(en)?
Favoriet: JIPLAAAAAA
Minst favoriet: Just lost it
Waarom in de scouts?
Omdat de scouts de meest avontuurlijke en
leerrijkste jeugdbeweging is. Daarom kom ik
al voor mijn 9e jaar vanuit Wingene naar
Beernem.

giverleiding

Ward Van Damme

Ella Vanooteghem

Totemnaam: Gedreven Poema
Geboortedatum: 9 augustus 2001
Adres: Bloemendalestraat 63, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar
Studies/werk: Industrieel ing. bouwkunde
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Bob de Bouwer
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriete: doordoen, minst favoriete: pauze
Waarom in de scouts?
Voor al de connecties, vriendschappen,
verhalen, ervaringen, lessen…
Waarom eigenlijk niet?
Totemnaam: Parmantig Sikahert
Geboortedatum: 18/01/2000
Adres: Beernidorm
Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar,
volgens mij
Studies/werk: Industrieel Ingenieur
Bouwkunde
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Kim possible!!! Just an ordinary girl
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: Poubelle
Minst: De jurk van die meid
Waarom in de scouts?
Mijn ouders hadden geen tijd voor mij.

Roan Cloet

Marie Hudders

Totemnaam: Argeloze Orang-oetan
Geboortedatum: 25/08/2001
Adres: Berenheemstraat 12, BEIRNEM
Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar
Studies/werk: Site inspector bij Tucrail
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Spongebob
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Mijn favoriete woord is SCOUTSSS!!
En minst favoriet is alcohol bah
Waarom in de scouts?
Waarom niet? Scouts is massa’s beire
Totemnaam: Ondeugende Mantella
Geboortedatum: 5 maart 2001
Adres: Beekstraat 132, 8730 Oedelem
Aantal jaar actief in de scouts: Ongeveer
13 jaar
Studies/werk: Criminologie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn? Welke
ik graag zou willen zijn is Geest van Alladin of
Sally van Cars
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord? Favoriet: doeidruif
Minst favoriet: herexamens
Waarom in de scouts? Voor al de
superleuke en memorabele momenten en de
eeuwige vriendschap!
Totemnaam: Zorgeloze Hippo
Geboortedatum: van voor den oorlog
Adres: kapper Alex
Aantal jaar actief in de scouts: 22 jaar
Studies/werk: sloager
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Garfield

Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: Keppe
Minst: Stoppen-met-scouts

Axel Leyseele

Waarom in de scouts?
Voor de levenslange en uitgebreide
vriendschappen. En omdat ik van jullie hou.

Jinleiding

Wout Janssens

Sander Vanneuville

Totemnaam: Speelse Petrel
Geboortedatum: 07/12/2001
Adres: Leenmolenstraat 33a
Aantal jaar actief in de scouts: 10 jaar
Studies/werk: Ben er nog niet aan uit
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Dash van The Incredibles
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Feesten en Studeren
Waarom in de scouts?
Omdat al mijn vriendjes en vriendinnetjes
hier zaten.
Totemnaam: Oprecht Rendier
Geboortedatum: 24/08/2001
Adres: Gladiolenstraat 17
Aantal jaar actief in de scouts: tis me 16e
jaar
Studies/werk: Energietechnologie
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Rick van Morty
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
“Sleurhut” is toch wel een van de betere
woorden dat er bestaan maar “afwas” is echt
een kak woord :(
Waarom in de scouts?
Omdat lik massa’s beire is!!

Fran Van Coppenolle

Totemnaam: Levendige Alpaca
Geboortedatum: 24/04/1756
Adres: Strawberryfield 8
Aantal jaar actief in de scouts: 52 jaar
Studies/werk: Zelfstandig kunstenaar
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Ginko-San van mushishi
Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: schmetterling – Hét perfecte
scheldwoord! Voelt als een agressieve
verlossing en betekent het lichtste diertje
Minst: Hier spendeer ik geen energie aan
Waarom in de scouts?
Omdat ik hier heel liefdevolle relaties kan
opbouwen met persoonlijkheden waar ik
nooit contact mee zou zoeken en dat
allemaal door de hand van spelen, samen
afzien, werken, dansen… Dit maakt het leven
dubbel zo rijk en divers

Materiaal- & evenementverantwoordelijke
Totemnaam: Enthousiaste Steppelemming
Geboortedatum: 13/03/1997
Adres: Smallemate 5, 8730 Beernem
Aantal jaar actief in de scouts: 20
Studies/werk: Dakdekker
Welk tekenfilmfiguur zou jij zijn?
Bob de Bouwer

Wat is je favoriete en minst favoriete
woord?
Favoriet: Dewalt
Minst: Makita

Floris Vanpoucke

Waarom in de scouts?
Scouts is als familie, iedereen komt overeen
met elkaar en het is zoon toffe bende dat het
moeilijk is om te stoppen

Een laatste stevige linker
Liefste scoutsvriendjes
Na 17 fantastische jaren neem ik afscheid van Scouts Beernem.
Ik wil jullie bedanken voor de moooooie, onvergetelijke jaren.
Tot binnenkort op de scoutsfeestjes! <3333
Houdoe, Zachtmoedige Beo

Dag beste scoutertjes
Nadat ik bijna mijn hele leven in de scouts heb gezeten stop
ik jammer genoeg met leiding geven aan de tofste kinderen
van de wereld. Ik zal vaak denken aan alle leuke momenten
die we samen beleefd hebben, en ik zal jullie allemaal
missen maar ik zie jullie zeker nog eens terug op alle leuke
scouts evenementen.
Stevige linker
Ontembare Dorcas

Mijn motjes
Wat zal ik jullie missen. Bedankt voor al de mooie
vriendschappen, zalige gastjes en al de mooie momenten om
nooit te vergeten. Een dikke merci aan de leiding die mij
overtuigde om toch nog een jaartje terug te komen. De
beste beslissing ooit.
Succes met jullie volgende scoutsjaren en geniet vooral! Met
de vele traantjes ga ik uit de scouts. Je zal me zeker nog
zien op de vele leuke feestjes van de scouts.
Optimistische ani, out.

September ‘22
Na 17 jaar komt er een einde aan tot nu toe het beste
hoofdstuk des levens. Ondanks de vele traantjes van Diete
(blèter), heb ik besloten een punt te zetten achter mijn
(actieve) scoutscarrière. Howja “actief”, I’ll be back. Toch wil
ik iedereen bedanken voor de onvergetelijke jaren en
verhalen!
Mattice

Dag lieve scoutsvrienden
Met een klein hartje en grote zwaai
Neem ik afscheid van de mooiste 19 jaar.
Vele jaren vol lachen, gieren, brullen, maar ook op tijd iets
lekkers om te smullen.
De scouts, dat neem ik mee in mijn hart en blijft voor altijd
datgene waar ik altijd ‘t meest plezier had!
Merci Scouts Beernem voor alle herinneringen en prachtige
vriendengroep die je me na laat. Weg, maar toch niet
volledig…
Monthy aka Zelfzekere Sifaka, out

September 2022 het jaar dat ik (Joke
Hillewaert) aka Zelfzeker slangenhalsvogel
stopt…
Bedankt aan alle leiding voor de mooie
samenwerkingsjaren, oudleiding om mijn
jaren als gastje zo leuk te maken en aan
alle leden om meestal braaf te zijn op
kamp
De activiteiten en kampen zal ik
nooit vergeten.
You will see me again! Mic drop

Uhum uhum uhum
In de vuilste plek ter wereld, moet je vechten als een held.
Je pakt de modder in je mond, spuwt dat mengsel in het rond
en dan val je in de koeienstont.
Probeer je niet te wassen, want je weet nooit waar ze
plassen. Drink geen water uit de zon, of je loopt naar de
hudo zoals je nooit eerder kon. Ga nooit wandelen in de
rivieren, want dan krijg je pijn aan je spieren.
Van de sfeer op kamp wordt je super blij en wie weet krijg je
er wel een liefje bij.
Het was zo leuk om een scout te zijn, daarom waren mijn 18
jaartjes o zo fijn
Zal jullie allemaal missen lieve schatjes, bedankt voor alles
Fantasierijke Argali, out xxx

Lieve scoutsvrienden
Dikke merci voor de afgelopen 18jaar! Dankjewel voor de
vele grappige, toffe, avontuurlijke … herinneringen. Wat zal ik
jullie missen! Jullie zijn allemaal super mensen. Tot op de
volgende scoutsfeestjes!
Dikke kus & knuffels,
IJverige Witte dolfijn

Maten makkers skoets!
18 jaar ravotten, bijleren spelen en leiden.
Een machtige tijd die me altijd zal bijblijven.
De maten neem ik mee, het scoutsgebeuren laat ik (een
beetje) achter me.
Tot in den droai!

Bedrijvige Boomklever, out.

Contact
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsbeernem.be

Brecht Stevens
Ward Van Damme

0499 72 43 90
0471 66 69 38

Leiding klein kamp:
Kapoenen
Philine De Schagt (takverantw.)
Arthur Eelbode
Dario Mouset
Flore Swinnen
Marit Tanghe
Maurits O’Rourke
Remco Vanhee
Thomas Derre

kapoenen@scoutsbeernem.be
0496 68 46 79
0489 81 08 13
0472 33 63 17
0470 30 46 84
0492 39 04 77
0476 03 33 39
0474 67 15 32
0471 87 09 82

Wouters
Dries Vandenberghe (takverantw.)
Brecht Cooleman
Emma Verhelst
Jelle Vandenberghe
Jolien De Bouver
Lars Van Nevel
Lisa Tanghe
Lars Leenders
Wout Decorte

wouters@scoutsbeernem.be
0491 14 71 12
0485 78 86 32
0493 44 39 75
0475 97 04 88
0474 18 37 13
0493 03 45 31
0472 17 35 55
0470 08 98 88
0499 81 59 62

Woudlopers
Wout Stevens (takverantw.)
Mathis Goethals
Emile Eelbode
Pauline Combes
Jules Kindt
Victor Vanbaelenberge
Ward Renier
Zoë Vanooteghem
Bram Gevens

woudlopers@scoutsbeernem.be
0468 13 31 72
0468 23 18 38
0485 76 68 41
0477 49 86 85
0487 47 36 80
0485 76 41 71
0479 46 50 79
0471 49 47 85
0474 69 76 91

Leiding groot kamp:
Jonggivers
Brecht Stevens (takverantw.)
Brando Focquaert
Louise Baeke
Justine Eelbode
Wout Van Coppenolle
Wout Vandevyvere

jonggivers@scoutsbeernem.be
0499 72 43 90
0472 30 45 15
0477 07 42 64
0474 11 13 41
0492 90 31 13
0486 53 78 50

Givers
Ward Van Damme (takverantw.)
Axel Leyseele
Ella Vanooteghem
Marie Hudders
Roan Cloet

givers@scoutsbeernem.be
0471 66 69 38
0478 34 29 26
0491 29 81 62
0498 05 49 76
0493 56 74 61

Jins
Wout Janssens (takverantw.)
Fran Van Coppenolle
Sander Vanneuville

jins@coutsbeernem.be
0471 36 70 55
Postduif
0495 27 69 45

