Editie
Maart – April
2020

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

ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Beste ouders en leden,
Met de lente voor de deur komen we weer een stukje dichter bij het groot kamp. Tot nu toe
was het nog spannend waar we dit jaar op kamp zouden gaan, maar ik kan jullie eindelijk
vertellen dat we deze zomer zullen vertoeven in het prachtige Herselt! Dit is een klein
halfuurtje rijden van onze scouts, maar daarom niet minder leuk! Spoedig zullen jullie alle
informatie omtrent kampinschrijvingen, data, benodigdheden, hoe en wat, … kunnen
terugvinden op onze website. Indien er vragen/opmerkingen/problemen zouden zijn omtrent
het kamp of andere zaken, mogen jullie hiervoor ook altijd de groepsleiding contacteren of
even aanspreken voor of na de scouts.
Aangezien het kamp toch nog een paar maanden aftellen is, wil ik alle leden warm maken om
extra veel af te komen op zaterdag! De leiding steekt veel tijd in hun planning en met de
warmere dagen op komst komen de bosspellen, waterspellen, pleinspellen en
scoutstechnieken ook weer naar boven gedreven. Hopelijk kunnen we dan weer ten volle als
scoutsgroep ertegenaan voor de laatste paar maanden om dan af te sluiten met een knaller
van een kamp!

Dat gezegd zijnde wil ik nog even reclame maken voor de overheerlijke pasta avond van onze
jongste takken die voor de deur staat op 21 maart. Hiervoor kan u inschrijven bij de leiding
van kapoenen/kabouters/welpen. Schrijf zeker tijdig in, zo kunnen de leiding alles goed
voorbereiden.

Tot slot nodig ik voornamelijk de ouders, familie & vrienden uit om eens een avondje te
komen uitblazen op de 80/90/00 fuif STAMFECTED van en voor onze vriendenkring. Een
ideaal moment om nog eens volledig uit de bol te gaan zoals vroeger. Meer info vinden jullie
ook hiervoor op onze website en bij de leiding/vriendenkring.

Een stevige linker,
Uitbundige Staartmees
Manon Lagaeysse
0477/03.12.61
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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
Zaterdag 21 maart: Pasta avond - Jongste takken
Zaterdag 28 maart: Stamfected (80-90-00 party)

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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KAPOENEN
MAART:
07/03: We gaan naar de binnenspeeltuin! (Meer info volgt)

14/03: Huh? Wie zijn die Jins eigenlijk?

21/03: Wat kun je allemaal met pasta doen?

28/03: Hmmm, koekjes zijn lekker.
à Breng leuke vormpjes en een deegkom mee!

KAPOENEN
APRIL:
04/04: Paralympics

11/04: Reuze ganzenbord

18/04: Stratego

25/04/2020 Groepstocht

KABOUTERS

MAART:

7 maart: pret in pretland
14 maart: blaadjes zoeken in het
bos
21 maart: lentefeestje
28 maart: heeel veeel pasta eten
(pasta avond)

APRIL:

4 april: weekendje weg
(verdere info volgt)
11 april: heeel veeel water
drinken
18 april: verrassing
25 april: een tochtje maken met zen allen

WELPEN
Maart
7/03: Pretland

14/03: Stratego

21/03: Wie geraakt er het verst met ruilen?

28/03: Allemaal welkom op de pasta avond!!

April
04/04: Pokemon GO

11/04: Blaaspijpen

18/04: De jins komen oefenen om leiding te zijn 😉

25/04: Groepstocht met de jongste takken

JONG-GIDSEN
07 maart

Spelen met vuur, mag dat wel??

14 maart De jong-gidsen hebben de
leiding

21 maart

04 april

18 april

Wie niet weg is, is gezien!!

28 maart
weer??

Ganzenbord, hoe werk dat

11 april
bekijken

De blaadjes van de bomen

Laddercompetitie

Reis rond de wereld (limited edition)

25 april

We gaan op pad met de fiets

JONG-VERKENNERS
-07/03

Vechten tegen storm Ellen!

-14/03

Klaarmaken voor de strijd tegen Francis, Gerda en Hugh

-21/03

WE HEBBEN DE STRIJD GEWONNEN!

-28/03

Geld verzamelspel

-04/04

Meer info volgt

-11/04

Hopelijk geen stormen meer

-18/04

Reclamespel

-25/04

Mexican Night preppingzz: Brainstorm sessie + Knutselen

GIDSEN
7 MAART: PIZZA PARTYYY
14 MAART: SCHATTEN ZOEKEN
21 MAART: NEEM EEN (ZELFGEMAAKT) INSTRUMENT MEE
28 MAART: “It will be fun they said”

3-4-5 APRIL: WOEEHOEE WEEKENDJE!!!
11 APRIL: DE PAASHAAS ZOEKEN
18 APRIL: VERKLEEDPARTIJTJE
25 APRIL: DE ULTIEME RUILTOCHT

VERKENNERS
07/03 Bosbranden op zee blussen
14/03 Dikke patrijs met een lange nek
21/03 Roerende of onroerende goederen
28/03 Lindsey Lindsey Lindsey!

4/04 Teevee idee met Paul Thys
11/04 Streekbierkes drinken
18/04 Chinchangchong Michael Jackson
25/04 Dat we nog lang mogen mogen en goed
kunnen kunnen

JINS
7 maart: Mystery afterparty
14 maart: Stage kapoenen + kabouters
21 maart: Honger kweken voor pasta avond
28 maart: Flexen in Slovenïe

4 april: Orvallekes en toastjes met zalm
11 april: Paaseitjes rapen
18 april: Stage welpen + kabouters
25 april: 360 MLG no-scope

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

