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Sexy Ouders 
Hier vind je alle info over onze werking en belangrijke informatie/mededelingen/ 

oproepen/vragen/… 
Lees zeker de info i.v.m. het inschrijven via Stamhoofd, het lidgeld, de medische 

fiche en de mailinglijst zodat je alle administratie voor dit scoutsjaar in orde kan 

brengen. 
Meer informatie vind je op onze site (www.scoutsberg.be). Voor verdere vragen 

kan je steeds terecht bij de leiding: stuur een mailtje of spreek ons aan voor of na 
de vergaderingen. 

Groepsleiding 
Gaai en Macao zijn dit scoutsjaar (2022 - 2023) groepsleiding. 

Inschrijven via Stamhoofd 
Inschrijven en het betalen van het lidgeld is belangrijk en doe je best zo snel 
mogelijk. Niet ingeschreven/geen lidgeld betaald = niet aangemeld bij Scouts en 

Gidsen Vlaanderen = niet verzekerd. Niet verzekerde leden nemen wij niet mee 
op kamp/weekends. 

Bij Scouts Berg werken we met een online inschrijvingsproces via Stamhoofd 

(https://inschrijven.scoutsberg.be). Op deze manier houden we de noodzakelijke 

persoonlijke gegevens van al onze leden bij in een beveiligde online databank en 

verloopt de inschrijving bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vlotter. Als ouder of lid 

kan je deze gegevens op elk ogenblik zelf raadplegen en wijzigen met je account. 

Hou deze accountgegevens ook goed bij want je zal ze ieder jaar nodig hebben 
om je inschrijving te verlengen en je gegevens na te kijken en eventueel te 

wijzigen. Tijdens je inschrijving vragen wij tevens enkele medische gegevens op, 

die enkel bedoeld zijn om onze werking mogelijk te maken. We vragen om ook 
een papieren Medische fiche aan de leiding te bezorgen als back-up. 

Hoe het inschrijvingsproces concreet verloopt, vind je terug op onze website bij 

Over Scouts Berg – Inschrijving. Heb je problemen bij het inschrijfproces? Neem 

dan contact op met de leiding. 
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Lidgeld 
Om verzekerd te zijn, stort je best je lidgeld zo snel mogelijk. Dit gebeurt door het 
overschrijven van € 50,00 op het rekeningnummer BE44 9734 3265 9945 met als 
mededeling: lidgeld + naam en voornaam kind + tak. Tijdens je inschrijving via 
Stamhoofd wordt je automatisch doorverwezen naar een betaalpagina. Meer 
info vind je op onze site. 

Nog niet betaald, is nog niet verzekerd!! Betaal dus tijdig om geen onnodige 
risico’s te lopen… 

Medische fiche 
De medische fiche bevat de informatie die we nodig hebben voor de 
verzekeringen en voor onze werking tijdens scoutsactiviteiten. Onze medische 
fiche kan je terugvinden op onze website (https://scoutsberg.be/over-scouts-
berg/). Vul deze aan het begin van het scoutsjaar in en geef ze af aan de leiding. 

Mailinglijst 
Wij werken met een ‘mailinglijst’ om al onze informatie tot bij jullie te krijgen. Dit 

is een bestand met de e-mailadressen van alle ouders, grootouders,… die zich 

aanmelden, zodat wij automatisch en vlot met jullie kunnen communiceren. 
Zowel ’t boekske als weekenduitnodigingen, extra informatie, veranderingen in 

de planning, … worden altijd doorgemaild naar alle ouders die zich aanmelden op 
onze mailinglijst. Indien je niets wil missen, meld je je hier dus best op aan. 

Hoe meld je je aan op de mailinglijst?  

- Surf naar de scoutssite: www.scoutsberg.be  

- Klik op ‘Info – Over Scouts Berg’ en ga naar ‘E-mails’ 

- Vul je gegevens in en duid de tak(ken) aan waarrond je info wil ontvangen 

- Je dient akkoord te gaan met onze GDPR-verklaring  

- Klik op ‘Subscribe’  
- Je krijgt een mail met een link. Klik op deze link en bevestig je aanmelding 

- Je krijgt een nieuwe mail met de bevestiging van je inschrijving. Je gegevens 
zijn nu opgenomen in de mailinglijst. 

Indien je niet alle stappen uitvoert, zal je mailadres niet opgenomen worden in 
onze mailinglijst.  

Indien je geen bevestigingmail/andere mails krijgt van ons, raden wij aan om eens 
in je spam te kijken. Helaas komen onze mails daar soms terecht. 
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Drankkaart 
Voor €6 krijgt je zoon/dochter een drankkaart op zijn/haar naam. Hiermee krijgt 

hij/zij 10 ‘consumpties’. Elke vergadering bieden wij namelijk een vieruurtje aan 
en dan kan je kind kiezen tussen wafels, cola en water. 

Uniform 
Zorg dat je uniform altijd in orde is wanneer je naar de Scouts komt. Enkel de 

kapoenen hun kledij is geëxcuseerd, een scoutsdas (sjaaltje) dienen ze echter wel 
aan te doen. Het uniform bestaat uit het scoutshemd, scoutsdas en een korte 
groene broek/rok. Ook op tijd komen is voor iedereen het aangenaamste. 

Sjaaltjes 
De scouts Berg dassen zijn terug in voorraad. Als je nog geen sjaaltje hebt, is dit 

het moment om een sjaaltje kopen voor € 11.  

T-shirts 
Ook onze eigen T-shirts zijn beschikbaar. De “I LOVE SKOETTE BERG”-T-shirt kost 

€12 en de meeste maten zijn nog in voorraad. Vraag zeker aan de leiding of je 
eentje kan passen.  

Pulls 
Wij van Skoette Berg hebben onze eigen pulls laten maken. Indien je er ook 1 wil 
aanschaffen, kan dit bij de leiding. Er zijn verschillende maten ter beschikking: S, 

M, L of XL (zowel kindermaten als volwassen maten). Vraag aan de leiding of je 
een pull mag passen. Voor een kleine meerkost kan je je naam op de borst van 

de pull laten drukken. De naam kan ook achteraf op de borst worden gedrukt. De 
pullen kunnen pas gedrukt worden vanaf een aanvraag van minstels 5 pulls. 

Tweedehandswinkel 
Nog een groene rok, short of scoutshemd te kort? Je kan deze aanschaffen in de 
tweedehandswinkel van de Scouts!  

Heb je een uniform dat te klein is voor je kind en waar je niets meer mee kan 

doen? Als je dit binnenbrengt in de tweedehandswinkel kunnen anderen er nog 

iets mee doen. 
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Kampdata 
De kampdata zijn als volgt:  

➢ Kapoenen    21 tot 26 juli 2022 

➢ Wouters    21 tot 28 juli 2022 

➢ Jong Givers    18 tot 28 juli 2022 

➢ Givers      18 tot 28 juli 2022 

➢ Jin  Buitenlands kamp  

 

Jaarplanning 
➢ Lichtstoet: vrijdag 4 november 

➢ Sinterklaas: zondag 4 december 

➢ Schaatsen: zondag 5 februari 

➢ Quiz scouts Berg: zaterdag 25 februari 

➢ Spaghettidag: zaterdag 25 maart 

➢ Paasweekend: vrijdag 14 tot zondag 16 april 

➢ Touwenparcours: zondag 2 april 

➢ Steakdag: zaterdag 6 mei 

➢ Scoutskamp 

o Bagage binnen brengen: 14 juli (19u) 

o Vertrek Jogi’s en Givers met de fiets: 18 juli 

o Aankomst Kapoenen en Wouters: 21 juli 

o Bezoekdag: 21 juli 

o Einde kapoenenkamp: 26 juli 

o Einde kamp leden: 28 juli 

o Bagage/ fietsen afhalen: 31 juli  
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Website - www.scoutsberg.be 
Neem regelmatig een kijkje op de website want er kunnen belangrijke nieuwtjes 

op gepost worden. Er is ook een activiteitenkalender voor elke tak. Je vindt hier 

ook extra informatie en ’t Boekske. 

Facebook en Instagram 
Ook op vlak van sociale media blijft Scouts Berg niet achter. Op Facebook kan je 

Scouts Berg ‘liken’. Hier zullen we eveneens alle informatie delen en zullen we 

geregeld nieuwtjes of leuke foto’s van een vergadering of tijdens kamp posten, 
zodat jullie met ons mee kunnen genieten. We zijn tevens op Instagram actief. 

Altijd welkom 
Heb je de volgende spullen toevallig thuis liggen en doe je er niets mee, of was je 
van plan dit weg te smijten? Op de scouts is het volgende altijd welkom. 

➢ Stootkar 

➢ Frigo 

➢ Waterkoker 

➢ Microgolfoven 

➢ … 

 

Heb je andere spullen die je kwijt wil en die we miscchien zouden kunnen 
gebruiken? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de leiding! 

 

Spar Berg 
Ook als je inkopen in de Spar in Berg doet, kan je de scouts steunen. Wie de 
rekeningen bijhoudt en aan de leiding geeft, zorgt ervoor dat we korting krijgen 

bij onze aankopen in de Spar. 
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Werkgroep - Handige Harry's en Harrinnen 
Wij hebben jullie hulp nodig!  

De leiding van scouts Berg heeft altijd goede ideeën om onze lokalen te 

verbeteren op verschillende vlakken, bijvoorbeeld extra opslagruimte creëren of 
gewoonweg aan een leuk project beginnen zodat onze lokalen beter worden voor 

leden, leiding en huurders. Zo hebben we vorig jaren bijvoorbeeld een nieuw 

padje aangelegd, het sjorkot verbeterd, rioleringen gereinigd, … 

Het probleem is dat er te veel ideeën en projecten zijn om alles alleen met onze 
leiding rond te krijgen. Soms ontbreekt het ons ook aan technische of praktische 
kennis waardoor alles wat langer duurt. 

Om dit op te lossen zijn wij gestart met een werkgroep in het scoutsjaar 2017-

2018. Binnen de werkgroep is iedereen welkom: leiding, oudleiding, ouders van 

leden en sympathisanten. We houden elk jaar een aantal vergadering om de 
projecten te overlopen waarna er met de werkgroep kan worden afgesproken 

om af en toe wat te klussen. 

Lijkt het je wat om hier deel van te maken of zou je graag nog wat meer info 

hebben, aarzel dan zeker niet om een mail te sturen naar 
werkgroep@scoutsberg.be met de boodschap dat je wel deel wilt uitmaken van 
de werkgroep en dan houden we je op de hoogte 

 

 

Indien er nog vragen zijn, kan u altijd terecht bij de groepsleiding: 

➢ Gaai  0471 39 22 32 gaai@scoutsberg.be 

➢ Macao  0484 76 24 12 macao@scoutsberg.be 

 

➢ groepsleiding@scoutsberg.be 

mailto:hardoen@scoutsberg.be
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Afzetten en ophalen van de kinderen 
Lieve ouders 

Het is superfijn dat jullie allemaal op tijd jullie lieve spruiten komen afzetten en 

ophalen tijdens de vergaderingen. Sinds de nieuwe wijk naast onze lokalen, zijn 
de lokalen echter gelegen aan een openbare weg. Het kan soms erg druk zijn en 

om ervoor te zorgen dat onze buren, maar ook andere mensen, steeds vlot onze 

straat in en uit kunnen rijden, willen we jullie vragen om de Raymond 

Impanisstraat vrij te houden tijdens het afzetten en ophalen van je kind(eren). 
Parkeer je auto in de Tiendeschuurstraat of Bergstraat. 

Om het makkelijker te maken, is het vanaf nu mogelijk om je auto te parkeren op 

de parking van de Cultuurberg (achter de scoutslokalen, te bereiken via de 

Bergstraat) en via de poort aan de zijkant van onze lokalen naar de scouts te 
komen. Daarnaast is het ook mogelijk om binnen de omheining te wachten op je 

kinderen (dit alleen tijdens het afsluiten). 

Dit zorgt hopelijk voor een vlottere doorgang in onze straat voor en na de 

vergaderingen. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en hulp! 
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Sexy Leiding 
 
 

Kapoenen                            (kapoenen@scoutsberg.be) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wouters                     (wouters@scoutsberg.be) 
 

 

 

 
 

 

  

Directe Gnoe 
(of Annelies Boulanger) 

gnoe@scoutsberg.be 

0477 20 25 14 

Speelse Agoeti 
(of Luca De Wilde) 

agoeti@scoutsberg.be 

0470 54 31 87 

Gemoedelijke Eland 
(of Robin Verbist) 

eland@scoutsberg.be 

0499 39 14 25 

Opgewekte 
Staartmees 
(of Hanne Kennes) 

staartmees@scoutsberg.be 

0493 50 83 55 

Goedlachs 
Stokstaartje 
(of Stine Van Campenhout) 

stokstaartje@scoutsberg.be 

0489 23 24 16 

Vermakende Hippo 
(of Tom Vandertwee) 

hippo@scoutsberg.be 

0495 50 56 02 

Trouwe Secretarisvogel 
(of Sien Coppens) 

secretatrisvogel@scoutsberg.be 

0468 27 46 83 

Zorgzame Hauki 
(of Axel Christiaens) 

hauki@scoutsberg.be 

0471 49 37 54 

mailto:hardoen@scoutsberg.be
mailto:dziggetai@scoutsberg.be
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Jong Givers        (jonggivers@scoutsberg.be) 

 
 

 

 

 

 

 

Givers         (givers@scoutsberg.be) 

 

 

 
 

 

 

 

Jin           (jin@scoutsberg.be) 
  

Gedreven Macao 
(of Rene Keppens) 

macao@scoutsberg.be 

0484 76 24 12 

Zorgzame Springhaas 
(of Nick Holsters) 

springhaas@scoutsberg.be 

0487 48 06 76 

Vurige Zilvermeeuw 
(of Audrey Peeters) 

zilvermeeuw@scoutsberg.be 

0497 83 00 77 

Oprechte Mustang 
(of Dries De Schepper) 

mustang@scoutsberg.be 

0471 81 33 42 

Expressieve Vini 
(of Wout Van Eyck) 

vini@scoutsberg.be 

0485 33 50 48 

Goedhartige Kunec 
(of Mane Verstraeten) 

kunec@scoutsberg.be 

0474 30 38 88 

Opvallende Yak 
(of Pieter Kennes) 

yak@scoutsberg.be 

0491 08 54 00 

Onbevreesde Patrijs 
(of Yente Pollaerts) 

patrijs@scoutsberg.be 

0468 19 26 25 

Joviale Hardoen 
(of Seppe Van Eyck) 

hardoen@scoutsberg.be 

0487 40 59 39 

mailto:yak@scoutsberg.be
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Groepsleiding  

 
 

 
   

 

   

  

Afhankelijke Gaai 
(of Bart Gielens) 

Gedreven Macao 
(of Rene Keppens) 

gaai@scoutsberg.be 

0471 39 22 32 

macao@scoutsberg.be 

0484 76 24 12 

mailto:hardoen@scoutsberg.be
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Kapoenen  
Zondag 2 oktober 

Allerliefste Kapoentjes, het nieuwe scoutsjaar is eindelijk begonnen! JOEPIE! 

Er zijn enkele bekende kapoenen en enkele nieuwe 

kapoenen, bekende leiding en nieuwe leiding. Kennen jullie 
elkaar en jullie nieuwe leiding al? Nee? Daar gaat vandaag 

zeker verandering in komen, want we spelen superleuke 

kennismakingsspelletjes! 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 9 oktober 
Geachte prinsen & prinsessen, jullie zijn allen uitgenodigd op het scouts Berg bal 

van koning Agoeti. Voorafgaand aan het bal zullen de prinsen uitgedaagd worden 

op een toernooi waarbij de woeste draak verslagen moet worden. De prinsessen 

zullen samen met jonkvrouw Gnoe de ridders goed 

moeten aanmoedigen op deze spannende dag. De 
stalknecht Eland zal jullie vandaag ten dienste staan. 

Niet vergeten: jullie gebruikelijke ridder/prinses-outfit 

Vergadering van 14u tot 17u 
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Zondag 16 oktober 
De leiding is op teambuilding vandaag dus jullie mogen allemaal bij de bomma en 

de bompa op bezoek gaan! Of maak een lange wandeling met de hond want 

vandaag is er geen scouts. Maar niet getreurd want volgende week zijn we er 
weer!  

*Elke laatste zondag van de maand neemt de leiding even tijd voor zichzelf en is 
er dus geen vergadering. Afhankelijk van de planning van de leiding kan de LVDM 

soms op een andere zondag in de maand vallen, zoals deze keer* 

Geen vergadering 

 

Zondag 23 oktober 
GEEF 8 
Vandaag spelen we een supercool bosspel 

TER PLAATSTE RUST 

Je kan misschien al raden in welk thema? 
Kom verkleed in thema leger. 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zaterdag 29 oktober 
Halloween is mijn favoriete feest dan ben ik verkleed in 

een griezelbeest. Komen jullie allemaal verkleed in een 

griezelbeest of een vieze heks want we gaan griezelen! We 
gaan iedereen wat schrik aanjagen. 

Vergadering van 18u tot 20u 
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Kapoenen                       (kapoenen@scoutsberg.be) 

  
Directe Gnoe 
(of Annelies Boulanger) 

gnoe@scoutsberg.be 

0477 20 25 14 

Speelse Agoeti 
(of Luca De Wilde) 

agoeti@scoutsberg.be 

0470 54 31 87 

Gemoedelijke Eland 
(of Robin Verbist) 

eland@scoutsberg.be 

0499 39 14 25 

Opgewekte 
Staartmees 
(of Hanne Kennes) 

staartmees@scoutsberg.be 

0493 50 83 55 

mailto:hardoen@scoutsberg.be
mailto:dziggetai@scoutsberg.be
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Wouters 
 

 

Zondag 2 oktober 
Joepie!!! Het nieuwe scoutsjaar is terug van start gegaan! Nu jullie al weten wie 

jullie super toffe leiding is dit jaar, is het tijd om elkaar wat beter te leren kennen. 
Daarom spelen we vandaag kei coole, originele, vette, toffe 

kennismakingsspelletjes! Wie zit er allemaal in mijn tak? Is die super toffe leiding 
wel echt zo tof? Je komt het vandaag allemaal te weten!  

(Pak zeker ook reservekleren mee/badpak/zwembroek want bij mooi weer kan er 
wel eens met water worden gespeeld.) 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 9 oktober 
Trek jullie meest onopvallende kleren al maar aan want die ga je vandaag zeker 

nodig hebben! Wie kan er het beste sluipen? Wie kan er het beste 

een kamp bouwen? Wie kan er het beste lopen? We komen het 

vandaag te weten in ons mega vet bosspel.  

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 16 oktober 
Vandaag doen we het is helemaal anders dan de andere maanden. Onze laatste-

van-de-maand-dag waar we geen vergadering op hebben wordt nu de midden-
van-de-maand-dag. Vandaag mogen jullie jullie mama en papa is goed 

verwennen! Help ze met de afwas, help ze in de tuin, geef ze een massage,... . We 
zien jullie volgende week terug! 

Geen vergadering 
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Zondag 23 oktober 
Te laat, te laat, te laat, ik ben ontzettend veel te laat. Meneer Konijn 

is altijd veel te laat, maar wees voor deze leuke vergadering zeker 

niet te laat. Ons Alice is verdwaald geraakt in wonderland en zij 
heeft onze hulp nodig. Komen jullie ons helpen? Kom zeker 
verkleed en we zien jullie dan!  

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zaterdag 29 oktober 
Hallo, met wie spreek ik? Hallo, u spreekt met Ween. Aah Halloween!  

Ja hoor de engste tijd van het jaar is weer aangebroken. 

Doe allemaal je engste verkleedkleren maar aan en kom 
gezellig mee griezelen op de scoutslokalen van Berg. 

Vergadering van 18u tot 20u  

 

 

Wouters                     (wouters@scoutsberg.be) 
 

  
Goedlachs 
Stokstaartje 
(of Stine Van Campenhout) 

stokstaartje@scoutsberg.be 

0489 23 24 16 

Vermakende Hippo 
(of Tom Vandertwee) 

hippo@scoutsberg.be 

0495 50 56 02 

Trouwe Secretarisvogel 
(of Sien Coppens) 

secretatrisvogel@scoutsberg.be 

0468 27 46 83 

Zorgzame Hauki 
(of Axel Christiaens) 

hauki@scoutsberg.be 

0471 49 37 54 
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Jong Givers 
Bij de jonggivers komen we elke vergadering met de fiets 

want we ruilen onze vertrouwde lokalen regelmatig al eens 

in voor een vergadering op verplaatsing. Is met de fiets komen toch eens 
moeilijk, check dan even met de leiding wat er op het programma staat. 

Zondag 2 oktober 
Een nieuw jaar, en voor sommigen een nieuwe tak, hoe gaat dat er allemaal aan 

toe gaan. We zetten direct de pas erin met een megavet dorpspel. Wie zijn al die 

andere jogi’s? Wie houdt er van raadsels en mysterie? 

Wie kan er heel snel lopen? Wie houdt er van Berg? 
En wat is de deal met die nieuwe leiding? 

Vandaag zoeken we het allemaal uit!  

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zondag 9 oktober 
Het is onze tweede vergadering van het jaar dus natuurlijk trekken we er meteen 
op uit om de Bergse bossen onveilig te gaan maken. Vandaag beginnen we 

allemaal als prehistorische oermens in een hutje in het bos, maar daar laten we 

het natuurlijk niet bij. Stap per stap werken we 
onszelf op de ladder van de evolutie. Ik bedoel, 

zo’n moderne villa met verwarmd zwembad en 

een 3D home cinema ziet er toch een heel stuk 
aanlokkelijker uit. En wie weet, misschien leven 

de meest ondernemenden onder jullie straks wel 
in één van Elon Musks Mars-kolonies.  

Vergadering van 14u tot 18u 
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Zondag 16 oktober 
Vandaag geen vergadering. 

Nee, nee, ‘t is waar. De laatste van de maand is wat aan de vroege kant deze keer. 
En dat is maar goed ook, want op het einde van de maand hebben we een heel 

belangrijke vergadering gepland staan. Dus grijp de kans om even een dutje te 
doen maar aan, ‘t zal voorlopig het laatste zijn. 

Geen vergadering 

 

Zondag 23 oktober 
De Blue Angels, Brabant Killers, Los Pirados, Scarface gang, MC Mongols, Outlaws, 

Bandidos, … 

Haal jullie leren vestjes, zonnebrillen en gouden 

ketting maar boven, blaas het stof van jullie Harley 

Davidson en waar heeft ons ma die neptattoos nu 

weer gelegd? De brave burgers van Berg kijken met 
lede ogen toe, ‘t is toch niet waar zeker, de biker boys 

en girls are back in town. Het zal er hevig aan toe gaan 

wat slechts één gang staat aan de top. 

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zaterdag 29 oktober 
Halloweeeeeen!!! 

Bereid jullie voor op een griezelavond om nooit te 

vergeten. De schrikkepieten onder ons nemen al 

best hun voorzorgen. En denk eraan, diegenen die 
niet goed verkleed zijn, zullen gestraft worden! 
Moehahaha! 

Vergadering van 20u tot 22u 
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Jong Givers        (jonggivers@scoutsberg.be) 
 

 

 

 

 

  

Gedreven Macao 
(of Rene Keppens) 

macao@scoutsberg.be 

0484 76 24 12 

Zorgzame Springhaas 
(of Nick Holsters) 

springhaas@scoutsberg.be 

0487 48 06 76 

Vurige Zilvermeeuw 
(of Audrey Peeters) 

zilvermeeuw@scoutsberg.be 

0497 83 00 77 

mailto:yak@scoutsberg.be
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Givers 
Bij de givers komen we elke vergadering met de fiets want 

we ruilen onze vertrouwde lokalen regelmatig al eens in voor 

een vergadering op verplaatsing. Is met de fiets komen toch 
eens moeilijk, check dan even met de leiding wat er op het programma 

staat. 

Zondag 2 oktober 
We trekken al naar het bos. Joepiee! Whutt toch geen kei saai bosspel? Duhu 
natuurlijk ni! Wij gaan Duivezakken! 

Trek camouflagekleren zodat je niet opvalt. 

Vergadering van 14u tot 18u  

 

Zondag 9 oktober 
Dames en heren, 

Appelen en peren, 

Boeren en boerinnen.  
De highlandgames gaan beginnen!  

Vandaag testen we wie de sterkste is. Trek je Schotse rok al aan en neem je 
doedelzak klaar. We houden mega vette Highlandgames! 

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zondag 16 oktober 
Gezellig picknicken in het gras, een fietstochtje maken, brood geven aan de 
eentjes,… 

MOPJE! Kei saai! 

We houden een parkvergadering met ultra leuke spelen! 

Vergadering van 14u to 18u 
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Zondag 23 oktober 
KOMEN ETEEEEEN! 

Haal je beste kookskills boven en laat je smaakpapillen 

verwennen. Pak een kookschort en koksmuts mee! Degene 
met de creatiefste koksmuts krijgt een extra punt!  

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zaterdag 29 oktober 
Hallo hallo Halloween 

Dat is griezelen, dat is spoken 

Hallo hallo Halloween 

Wie snel bang is, is gezien! 

De schrikkepieten onder jullie blijven maar beter thuis 

want we gaan een duistere avond tegemoet… Kom enkel 
als je durft! 

https://www.youtube.com/watch?v=-qTJmWYAafA  

Vergadering van 20u tot 22u 

 

Givers         (givers@scoutsberg.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprechte Mustang 
(of Dries De Schepper) 

mustang@scoutsberg.be 

0471 81 33 42 

Expressieve Vini 
(of Wout Van Eyck) 

vini@scoutsberg.be 

0485 33 50 48 

Goedhartige Kunec 
(of Mane Verstraeten) 

kunec@scoutsberg.be 

0474 30 38 88 
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Jin 
 

Vergaderingen van de Jin worden doorgaans onderling gepland. 

 

Zondag 2 oktober tot zaterdag 8 oktober 
Leefweek 

Meer info volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jin           (jin@scoutsberg.be) 
 

  Opvallende Yak 
(of Pieter Kennes) 

yak@scoutsberg.be 

0491 08 54 00 

Onbevreesde Patrijs 
(of Yente Pollaerts) 

patrijs@scoutsberg.be 

0468 19 26 25 

Joviale Hardoen 
(of Seppe Van Eyck) 

hardoen@scoutsberg.be 

0487 40 59 39 
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