Editie
Januari – Februari
2020

Tweemaandelijks tijdschrift van scouts en gidsen Sint-Jan-Berchmans Beringen-Mijn.
(Deze informatie is ook te raadplegen op www.scoutsberingenmijn.be)

WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Beste ouders en leden,

Eerst en vooral wensen de leiding en ik jullie een gelukkig nieuwjaar!
Januari en februari zullen weer boordevol avontuur zitten. We kunnen onze buiken rond
eten op de kampmenu 3 februari in de Kardijk en de ouders kunnen even ontsnappen uit de
alledaagse sleur op stamfected 28 maart. Om aan de koude van deze wintermaanden te
ontsnappen kunnen jullie helemaal verhuld gaan in onze eigen SBM merch, want deze zal
inmiddels wel onderweg zijn!
Aangezien we ook al de 2e helft van het scoutsjaar ingaan, verwachten we dat de leden in
volledig uniform op de scouts aankomen (uitgezonderd de kapoenen waarbij de das enkel
verplicht is). Dat wil zeggen: Das, hemd, scoutsrok of scoutsshort en stevige stapschoenen.
Verder wil ik even vermelden dat leden die nog geen jaarkenteken hebben, deze altijd nog
bij de leiding of groepsleiding kunnen vragen.
Ook hebben we onze financiën wat aangepast, hierdoor hebben we een nieuwe
groepskasrekening waarop jullie voortaan al jullie stortingen mogen doen BE79 9733 7760
1533.
Omdat de leidingsploeg ook wel eens terug lid mag zijn, vertrekken we 14 februari met de
leiding op ambianceweekend. Hierdoor zal er geen scouts zijn op zaterdag 15 februari,
maar we beloven weer volop paraat te staan de 22e
NB. Op onze scouts mogen kinderen elk moment van het jaar instappen. Dus indien er nog vriendjes
zouden willen komen, breng ze maar mee!

Hopelijk genoten en genieten jullie er evenveel van als ik!

Een stevige linker,
Uitbundige Staartmees
Manon Lagaeysse
0477/03.12.61

ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
VERHUUR
“Zouden wij misschien een tent van jullie kunnen huren voor het slaapfeestje van onze
dochter?”
“Natuurlijk, wij verhuren ons materiaal al enkele jaren!”
“Oh echt? Dat wisten wij niet! “
Deze korte conversatie is al enkele keren gevoerd omdat er voorheen nog niet echt duidelijk
medegedeeld werd dat het mogelijk is om materiaal te huren. We willen hier echter
verandering in brengen! Daarom krijgt verhuur een plaatsje in het kompas!
“Wat verhuren jullie eigenlijk?”
We zijn volop bezig aan een nieuwe website voor de scouts. Hier gaat ook een apart tabblad
komen voor verhuur met daar in een bestand met de materialen die er verhuurd kunnen
worden. Voorlopig is het te moeilijk om een globaal medium te vinden, maar kan men
contact opnemen via mail of een leiding na een vergadering aanspreken. Zij zullen u dan
met plezier doorverwijzen naar een van de teamleden van groepje verhuur.
“Hoe gaat jullie verhuur in z’n werk?”
We hebben een klein verhuur-team van drie personen. Zij kunnen gecontacteerd worden
via verhuur@scoutsberingenmijn.be. Graag willen ze op voorhand weten wat u precies wil
huren, zodat zij enkele vragen kunnen stellen en eventueel de kostprijs kunnen doorgeven.
Vervolgens stellen zij een contract op dat u met hen samen tekent bij het ophalen van het
gehuurde materiaal. In dit contract staat nog extra uitgelegd wat er van zowel de huurder
als de verhuurder verwacht wordt. Natuurlijk is het altijd mogelijk om deze voorwaarden
eerst eens op te vragen vooraleer u iets wenst te huren.
Indien er nog verdere vragen zijn over het huren van materiaal, kan u altijd terecht bij
bovenstaand e-mailadres.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
VUILZAKKEN
Ook wij bij de scouts hebben een hele hoop afval. Jammer genoeg
krijgen wij van de gemeente geen vuilzakken. Daarom doen wij een
beroep op alle leden om enkele bruine vuilzakken mee te nemen. Op
die manier kunnen wij ons lokaal proper houden en moeten wij het
afval niet in en rond het lokaal laten rondslingeren.

KALENDER
Zondag 2 februari: Kampmenu voor en door de Vriendenkring!
Zaterdag 15 februari: Geen scouts (Leiding is op weekend)
Zaterdag 22 februari: Oudste takken gaan zwemmen!
Zaterdag 29 februari: Geen scouts (Leiding is op kampweekend)

WEBSITE
Hou zeker ook onze website www.scoutsberingenmijn.be in de gaten!
Hier zullen regelmatig enkele mededelingen op verschijnen, of nieuwe
foto’s van activiteiten.
Schrijf ook zeker je e-mailadres op de medische fiche. Zo kan je alle
scoutsinformatie digitaal ontvangen.

FOTO’S KAMP
We zijn net als vorig jaar van plan een DVD uit te brengen met de
foto’s van de vorige kampen. Inschrijven hiervoor kan vanaf de
openingsvergadering. Ook DVD’s van de vorige jaren kunnen besteld
worden.
Wil je foto’s van het kamp van vorig jaar of van de jaren daarvoor?
Dan kan je die DVD’s ter plekke bij het fotogroepje bestellen of mag
je altijd een mailtje sturen naar foto@scoutsberingenmijn.be
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
UNIFORM
Doorheen het jaar krijgen we (= de leiding) veel vragen over waar de kentekens op het
hemd moeten komen, wat er nu verplicht is aan het uniform, enzoverder…
Daarom hebben we al die vragen proberen samen te vatten op deze pagina. Als je toch nog
vragen hebt, of je wilt nog kentekens kopen, moet je daarvoor niet naar de Hopperwinkel in
Hasselt, maar kan je terecht bij de groepsleiding.
Ons uniform bestaat uit:
- Stevige schoenen (géén sportschoenen)
- Groene of grijze sokken
- Groene korte scoutsbroek of –rok
- T-shirt van de scouts of van onze groep
- Hemd
- Das
- Dasring
- Welpenpet (enkel bij de welpen uiteraard)
Voor kapoenen is enkel de das en de dasknoop noodzakelijk.
Onze groepsdas?
GEWELDIG NIEUWS: Al onze leden kunnen een zwart-gele das kopen. In de punt van de
das staat het kenteken van onze groep: de mijnlamp.

De mijnlamp kan je kopen bij de groepsleiding aan € 2,00, de das voor €7,5.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Het hemd?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaarkenteken (dit jaar: Scoutmoedig), dit kenteken krijg je gratis!
België
Scouting (groen)
Groepslintje “L1406G Beringen-Mijn Zwarte Goudstam”
Opgelet er zijn nieuwe groepslintjes verkrijgbaar!
Internationaal Scoutsteken (jongens = rond en wit met paarse achtergrond) of
Gidsenteken (rond en geel met blauwe achtergrond)
Tak-kenteken (afhankelijk van in welke tak dat je zit)
Limburgse Leeuw
Vlaamse Leeuw

Al deze kentekens kan je kopen bij de groepsleiding zo lang de voorraad strekt. De prijzen
liggen tussen € 0,5 en € 2,0 per kenteken. Het jaarkenteken (nr. 1) is gratis.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

VRIENDENKRING SCOUTS EN GIDSEN BERINGENMIJN VZW
organiseert

KAMPMENU
2020
Zondag 02 februari 2020
Tussen 11.30 en 14.30 uur
Zaal Kardijk te Beverlo

“UW STEUN VOOR ONZE JEUGD”
.
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KAPOENEN
Januari:
4 januari 2020
Driekoningen zingen
à Verkleed je in koningen

11 januari 2020
Filmavond (18u-20u)

18 januari 2020
Toon je zangtalent (18u-20u)

25 januari 2020
Winterwandeling

KAPOENEN
Februari:

1 februari 2020
Knutseltijd

7/8/9 februari
KAPOENENWEEKEND
Info volgt nog

15 februari
GEEN SCOUTS

22 februari
Ik ben een echte scout

29 februari
GEEN SCOUTS

KABOUTERS
4 Januari: Avondvergadering 18h-20h
11 Januari: Dessertenbuffet
(Avondvergadering 18h-20h)
18 Januari: De kabouter dans
(Avondvergadering 18h-20h)
25 Januari: Avondvergadering 18h-20h

1 Februari: Wie is de coolste
kabouter?
8 Februari: Een bezoekje aan
Italië
15 Februari: GEEN SCOUTS
22 Februari: Verover de berg
29 Februari: GEEN SCOUTS,
LEIDING IS OP KAMPWEEKEND

WELPEN
4 januari: Driekoningen

11 januari: Surfen op de terril

18 januari: Avondvergadering (18u-20u)

25 januari: Casino avond (18u-20u, meer info volgt)

1 februari: Sneeuw happen

8 februari: Wat doet die ladder hier?

15 februari: Geen scouts (de leiding is op weekend)

22 februari: 3 uur lang eten

29 februari: Geen scouts (de leiding is op weekend)

JONG-GIDSEN
4 januari:
Bekomen van nieuwjaar (Avondvergadering 18u-20u)

11 januari:
Stinken naar vuur 😉

18 januari:
Casino avond (Trek je mooiste kleren aan!
+ avondvergadering 18u-20u)

25 januari:
Wie is de meest competitieve
Jong-Gids?

1 februari:
Ariana 21! -> BIRTHDAY PARTY
8 februari:
Den de boom zijn familie
bezoeken in het bos

15 februari:
GEEN SCOUTS !!!
22 februari:
Plons plons plons…
(Zwemkledij meenemen)
29 februari :
GEEN SCOUTS !!!

JONG-VERKENNERS
Januari
04/01

AVONDVERGADERING (18-20u): Nieuwjaarsreceptie

11/01

AVONDVERGADERING (18-20u): deze keer wel kung fu panda 3!!!

18/01

AVONDVERGADERING (18-20u): Casino avond (doe je mooiste
kleren aan)

25/01

Wie zoekt die vindt

Februari
01/02

Excursie bij domino’s

08/02

24 uur piket werpen

15/02

GEEN SCOUTS !!!

22/02

WK schoonspringen (neem je zwemkledij mee!!)

29/02

GEEN SCOUTS !!!

GIDSEN
04/01/2020

National spaghetti day

11/01/2020

National milk day

18/01/2020

Winnie The Pooh Day

25/01/2020

Chinese New Year

GIDSEN

01/02/2020

World read aloud day

8/02/2020

Deze dag heeft geen feestdag?

15/02/2020

Geen Scouts!

22/02/2020

Zwemmen/schaatsen info volgt!

29/02/2020

Geen Scouts!

VERKENNERS
4 Januari: Nieuwjaarsbrief voorlezen aan jullie leiding
11 Januari: https://www.youtube.com/watch?v=-2CYLfRxsFk
18 Januari: Gras maaien
25 Januari: Sneeuw eten

1 Februari: Sneeuw ruimen
8 Februari: Sneeuw van vorige week eten
15 Februari: Geen scouts!
22 Februari: Zwemmen, meer info volgt
29 Februari: Geen scouts!

JINS
Der Januar
04/01: Das neue Jahr feiern
11/01: Yolanda geht yolo in den frühe Abend
18/01: Apfelstrudels machen mit die Chefkoch Jelle und Wannes
25/01: Während die Weinachten hat Chloë Anino ein Katze
gekocht

Der Februar
01/02: Hören nach die Weisheit Jeff Hoeyberghs
08/02: Orval und Salmtoast schaffen für Herr den Alien
15/02: Tom und Tam sind auf Ambianceweekend!
22/02: Jagd machen auf Baby Yoda mit Bart de Pauw
29/02: Schaltjahr was machen???

HOPPER

CONTACTEER DE LEIDING
Voornaam

Achternaam

Mailadres

GSM

Kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be
ANOUK
STIEN
ANAÏS
MANON
WOUT
SENNE

BELMANS
GHYS
LOUP
LAGAEYSSE
BROEKMANS
VANDERLINDEN

ESTHER
HANNAH
BRAM
MARTIJN

THENAERS
VERBOVEN
COX
SIMONS

anouk.belmans@scoutsberingenmijn.be
Stien.ghys@scoutsberingenmijn.be
anais.loup@scoutsberingenmijn.be
Manon.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be
Wout.broekmans@scoutsberingenmijn.be
Senne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be

0473/249.266
0498/595.330
0495/843.750
0477/031.261
0470/088.784
0491/902.355

Kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be
Esther.thenaers@scoutsberingenmijn.be
Hannah.verboven@scoutsberingenmijn.be
Bram.cox@scoutsberingenmijn.be
Martijn.simons@scoutsberingenmijn.be

0470/541.997
0471/871.532
0474/016.783
0491/736.558

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be
NOAH
THIJS
JONAS
JAN
ROBBE

JASPERS
REYNDERS
TIMMERS
SWERTS
UYTTERHOEVEN

Noah.jaspers@scoutsberingenmijn.be
Thijs.reynders@scoutsberingenmijn.be
Jonas.timmers@scoutsberingenmijn.be
Jan.swerts@scoutsberingenmijn.be
Robbe.uytterhoeven@scoutsberingenmijn.be

0471/341.539
0470/278.429
0484/189.777
0472/279.579
0495/643.799

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
LUCAS
ARIANA
MARCO
EMMA
MARIE

DEHERTOG
REYNDERS
SIMONS
WINDEY
MAET

Lucas.dehertog@scoutsberingenmijn.be
Ariana.reynders@scoutsberingenmijn.be
Marco.simons@scoutsberingenmijn.be
Emma.windey@scoutsberingenmijn.be
Marie.maet@scoutsberingenmijn.be

0470/210.981
0471/780.686
0493/555.210
0468/230.903
0468/177.384

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
ENNO
FABIAN
SIEBE

MANGELSCHOTS
LAGAEYSSE
NOBLESSE

Enno.mangelschots@scoutsberingenmijn.be
Fabian.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be
Siebe.noblesse@scoutsberingenmijn.be

0478/837.824
0471/307.422
0478/071.832

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
JESSICA
LISA
WOUTER

THENAERS
MAET
THYS

Jessica.thenaers@scoutsberingenmijn.be
Lisa.maet@scoutsberingenmijn.be
Wouter.thys@scoutsberingenmijn.be

FERRE
ARNE

WEZENAAR
VANDERLINDEN

0479/324.596
0483/473.096
0470/256.756

Verkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
Ferre.wezenaar@scoutsberingenmijn.be
Arne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be

0484/944.108
0476/393.536

Jinleiding@scoutsberingenmijn.be
TOM
TAMINO

HULSBOSCH
STRUTTI

Tom.hulsbosch@scoutsberingenmijn.be
Tamino.strutti@scoutsberingenmijn.be

0473/216.588
0494/058.499

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON

LAGAEYSSE

Manon.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be

0477/031.261

