
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Beste ouders en leden 

 

Om jullie op de hoogte te houden van de activiteiten is dit kompas gemaakt zodat jullie kunnen terugvinden 
welke activiteiten in de twee voorlaatste maanden van dit scoutsjaar op het programma staan. Na het 
volgende jaarkompas volgt er ook een kampkompas zodat jullie op de hoogte worden gebracht van wat er 
allemaal in een scoutsvalies moet, als je mee op kamp zou gaan. Het kamp zal dit jaar doorgaan van dinsdag 
25/07 tot donderdag 03/08, de kamplocatie houden we nog even voor onszelf. :) 

Is er wat onduidelijk of zit je met vragen bij een activiteit, aarzel dan niet om de takleiding te contacteren. Dit 
kan je doen door te mailen naar: “tak”leiding@scoutsberingenmijn.be, of via de whatsappgroepjes.  

Vb: kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be of je kan ook altijd mailen naar 
groepsleiding@scoutsberingenmijn.be voor wat extra informatie rond het verminderd lidgeld, merch, het 
uniform,… 

Verder geven we graag mee dat de persoonlijke merch van SBM te verkrijgen is op onze scouts. We hebben 
truien, t-shirts en eigen herbruikbare mondmaskers. Bij interesse kan kledij altijd gepast worden met onze 
pasmodellen en je kan dezelfde dag nog de kledij mee naar huis nemen. Spreek gewoon de leiding of 
groepsleiding aan en we helpen je graag verder.  

Ook doen we nog eens een oproep om attesten binnen te brengen van de mutualiteit opdat je al dan niet een 
deel van het lidgeld kan terugtrekken. Vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen is er ook de optie om over te 
schakelen naar verminderd lidgeld indien je als gezin financieel zwaar getroffen bent door de coronacrisis, of 
door andere financiële moeilijkheden. 

Meer info kan je krijgen bij de groepsleiding, op onze website: www.scoutsberingenmijn.be of op de website 
van Scouts en Gidsen Vlaanderen https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld  

 

 

Een stevige linker,  

Groepsleiding scouts Beringen-Mijn 

Marie Maet  Bram Cox 

0468/177.384  0474/016.783 
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JAARTHEMA 

Zin in scouting 
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan 
scouting te doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts 
om ook in het weekend plezier te maken met je 
klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en 
mag bij de scouts! 
 

Kiezen voor Scouting 
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is 
een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt 
verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine daden 
zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, elkaar en de 
wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten 
we de leden met heimwee of zetten we een financiële 
actie op voor mensen die extra steun nodig hebben. 
Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet 
kan aansluiten bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het 
jonggiverweekend samenvalt met die belangrijke 
volleybalmatch op zaterdag, maak jij zelf de keuze tussen 
beide. We maken ons engagement bespreekbaar en 
hebben begrip voor elkaars prioriteiten. 
 

 Talenten in de verf 
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar 

erkenning voor wat we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en 
andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze motivatie. Bij de scouts is het elke dag 
complimentjesdag. 

 
Scouting doe je samen 
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op 
wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen 
de motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom 
is. 
 

Scouts als identiteit 
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep mensen met 
gezamenlijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor 
staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een 
internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. 
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten ons beste 
beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de 
scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze patrouille of onze 
leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten 
plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 
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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 en op de 
website! 

“Wat verhuren jullie eigenlijk?” 

Onze nieuwe website heeft ondertussen vorm gekregen, nu zijn we nog bezig aan een apart 
plaatsje voor verhuur. Daarin komt een bestand met alle materialen die wij verhuren met 
ook enkele foto’s. Voorlopig kan je voor verhuur contact opnemen met de 
verantwoordelijke leiding via verhuur@scoutsberingenmijn.be of je kan voor of na elke 
vergadering een leiding 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 vijf 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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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 
10-12 maart: kabouterweekend 
18 maart: geen scouts 
31 maart-1 april: kapoenenweekend 
14-16 april: jong-gidsenweekend 
21-23 april: gidsenweekend & welpenweekend 
 

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.  

 

TROOPER 
Sinds maart 2020 zijn we lid geworden op Trooper! Hierdoor kunnen wij als 
scouts een extra centje verdienen als jullie thuis online nieuwe spullen 
aankopen! Denken jullie even aan ons? Surf naar: 
www.trooper.be/SBM1406, klik op de website waar je iets wil bestellen en 
hopla! Dankjewel! 
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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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Het hemd? 
 
 

 
 
 

1. Jaarkenteken (dit jaar: Das goesting), dit kenteken krijg je gratis! 
2. België  
3. Scouting (groen) 
4. Groepslintje “L1406G Beringen-Mijn Zwarte Goudstam” 

Opgelet er zijn nieuwe groepslintjes verkrijgbaar! 
5. Internationaal Scoutsteken (jongens = rond en wit met paarse achtergrond) of 

Gidsenteken (rond en geel met blauwe achtergrond) 
6. Tak-kenteken (afhankelijk van in welke tak dat je zit) 
7. Limburgse Leeuw 
8. 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. 
 
 
. 

 
 
 

 



KAPOENEN 
 

 

4/03: Oei, wie is nu mijn leiding  

 

11/03: Wie kan het langste zwijgen? 

 

18/03: Leiding is op weekend!! (geen scouts) 

 

25/03: Snel verstop je!! 

 

 

1/04: : Wie is de gekste kapoen?(kapoenenweekend: meer info volgt) 

 

8/04: Kaat is wortel!!! 

 

15/04: Het grote paasspel 

 

22/04: Waar is Noa? 

 

29/04: Ravotten in het bos 

 

 

 

 

 

 

 



KABOUTERS 
 

 
 

 

 

MAART 

04/03 Oei, wie is nu mijn leiding? 

11/03 Kabouterweekend! ѡѢѣѤ  

18/03 GEEN SCOUTS 

25/03 marie is wortel  

 

 

APRIL 

01/04 Sporten, grapje 㡶㡷㡸  

08/04 Lekkernijen 

15/04 Stukje wandelen naar 

22/04 Strategisch spelletje 

29/04 Pleinspelletjes 



WELPEN 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAART 
 

04/03  oei, Wie Is nu  mijn leiding  

11/03  Welpen race  

18/03  Modder?!? 

25/03  Fien is wortel 

  

APRIL 
 

01/04  paaseieren rapen 

08/04  Pasen 

15/04  Niks doen is ook iets doen   

21/04 – 23/04  WEEKENDJE!! (meer info volgt)  

29/04  Welpen Olympics 



JONG-GIDSEN 
 

 

Maart: 

 

04/03: Oei, wie is nu mijn leiding 

  

11/03: Leden vs leiding 

 

18/03: Geen scouts!! 

 

25/03: Beringse tuinen verkennen 

April: 

 

01/04: Poetsen bakken 

  

08/04: Moddervoetbal 

 

15/04: De padvinders  

 

22/04: Cursus Italië 

 

29/04: Running wild with Bear Grylls 



JONG-VERKENNERS 
 

 

 

4/3: Oei, wie is nu mijn leiding 

11/3: GTA Beringen-Mijn editie   

 

18/3: Geen scouts! De 
leiding is zich aan het 
amuseren op ambiance 
weekend ѡѢѣѤ  

25/3: COOLE DINGEN 

 

1/4:  Techniekenvergadering 

8/4: Pis-Quiz 

 Tip: ken je leiding boekje㡶㡷㡸                     

15/4: Een ladder of leer is een klimgereedschap, bestaande uit twee bomen (of 

stijlen) met daartussen een aantal dwarsregels, de sporten. 

 

 

 

22/4: Kijken hoe Senne dé bunker trap eindelijk 
afwerkt 

29/4: Vi piace la pasta con la salsa di pomodoro e 
la carne, uomini? 

 

 

 



JONG-VERKENNERS 
 

 

 

Maart: 

 

04/03 oei, wie is nu mijn leiding 
 

11/03 Op stap met ? 
 

18/03 GROOOTTEEEE verassing!! 
 

25/03 Dag van de Gidsen 

April: 

 

01/04 Kom met de fiets!!! 

 

08/04 Paasspel 

 

15/04 Lichamelijke opvoeding 

 

22/04 GIDSENWEEKDN JOEPIEEE!! 

 

29/04 Splash splash 

 

 

 

 



VERKENNERS 
 

 
 
 

MAART 
4-03  Oei, wie is nu mijn leiding 

11-03 What are you doing in my swamp?! (Shrek zoeken)  

18-03 Paralympics 

25-03 Paaseieren verkopen (stonks maken) 

 

APRIL 
1-04  1 APRIL (vroeger komen, meer info volgt) 

8-04  Braveheart 

15-04 Ik maak alles kabot 

22-04 Laddercompetitie 

29-04 Limburgse trebuchet competitie 

 

 

LEIDINGS 



HOPPER 

 
 

 

 
 



CONTACTEER DE LEIDING 
 

 
 

  
 

Voornaam Achternaam E-mailadres 

Kapoenenleiding@scoutsberingngenmijn.be 
  KAAT COX kaat.cox@scoutsberingenmijn.be 

NOA  SZCZUDLO noa.szczudlo@scoutsberingenmijn.be 

WARD JASPERS ward.jaspers@scoutsberingenmijn.be 

KAAT  RUTTENS kaat.ruttens@scoutsberingenmijn.be 

YOLANDA   THENAERS yolanda.thenaers@scoutsberingenmijn.be 

kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be 

  FIEN KNOPS fien.knops@scoutsberingenmijn.be 

LORE DROOGMANS lore.droogmans@scoutsberingenmijn.be 

LIES  COX Lies.cox@scoutsberingenmijn.be 

MARIE MAET marie.maet@scoutsberingenmijn.be 

JELLE   VANDERLINDEN Jelle.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be 

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be 
  FIEN   SWERTS fien.swerts@scoutsberingenmijn.be  

SARAH RUTTENS sarah.ruttens@scoutsberingenmijn.be 

MELLE WEZENAAR melle.wezenaar@scoutsberingenmijn.be 

ANINO VAN PINXTEREN anino.vanpinxteren@scoutsberingenmijn.be 

   

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be 

SIEBE NOBLESSE siebe.noblesse@scoutsberingenmijn.be 

CHLOË   TRUYENS chloe.truyens@scoutsberingenmijn.be 

THIBAU JACKERS thibau.jackers@scoutsberingenmijn.be 

MAYA CLIJSTERS maya.clijsters@scoutsberingemijn.be 

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be 

WOUT   BROEKMANS wout.broekmans@scoutsberingenmijn.be 

ROBBE UYTTERHOEVEN robbe.uytterhoeven@scoutsberingenmijn.be 

SENNE VANDERLINDEN senne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be 

LUKA WINDEY luka.windey@scoutsberingenmijn.be 

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be 
HANNAH VERBOVEN hannah.verboven@scoutsberingenmijn.be 

NOAH  JASPERS noah.jaspers@scoutsberingenmijn.be 

Verkennerleiding@scoutsberingenmijn.be 

ENNO MANGELSCHOTS enno.mangelschots@scoutsberingenmijn.be 

JAN SWERTS jan.swerts@scoutsberingenmijn.be  

BRAM COX bram.cox@scoutsberingenmijn.be  



CONTACTEER DE LEIDING 
 

 
 

 

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be 

BRAM COX bram.cox@scoutsberingenmijn.be 0474/016.783 

MARIE MAET marie.maet@scoutsberingenmijn.be 0468/177.384 

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be 


