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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 

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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Lichtstoet – vrijdag 4 november 
Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 4 november om 19u30 op de lokalen waar 

de wandeling zal starten om 20u en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt ten 

voordele van buitenlands kamp. Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze leukste 
lichtstoet wil je niet missen 😉 

Tot 4 november! 💚💜 
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Kapoenen  
Lichtstoet – vrijdag 4 november 

Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 4 november om 19u30 op de lokalen waar 
de wandeling zal starten om 20u en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt ten 

voordele van buitenlands kamp. Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze leukste 
lichtstoet wil je niet missen 😉 (Affiche zie pagina 14 van het boekske) 

Tot 4 november! 💚💜 

 

Zondag 6 november  
Wij houden vandaag de ‘Paralympics van Scouts Berg’. Wij gaan testen hoe goed 

jullie zijn in spelletjes spelen wanneer jullie een lichaamsdeel niet mogen 
gebruiken. Want jullie krijgen namelijk een handicap tijdens 

deze vergadering. Wij gaan testen wie de snelste is met maar 1 

been, welke kapoen de sterkste is met maar 1 arm, wie het 

beste kan zien met maar 1 oog, ... Ja we gaan het allemaal 
testen. Kom zeker af want het gaat heel leuk worden! 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 13 november 
Wie van jullie kent er Berg op zijn duimpje. Weet waar alle verborgen plekjes 

liggen. Kan zijn weg goed vinden in de bossen en de velden. Kan goed kaart lezen 
en/of codes oplossen. Wel deze kennis en technieken zullen zeker van pas komen 
tijdens een megavet en cool dorpspel. 

Vergadering van 14u tot 17u 
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Zondag 20 november 
Van prinsessen tot auto’s, van pratende dieren tot de meest 

gevaarlijke piraten op heel de planeet. Van grote kastelen tot 

een klein dorpje langs route 66. Dit komt allemaal aan bod in 
deze vergadering want vandaag houden wij onze super, mega, 
fantastische, kei coole Disney vergadering! 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 27 november 
Vandaag doen we het eens helemaal anders. Het is namelijk “verwen je mama en 

papa-dag”. Leg ze maar eens goed in de watten!!!! Geef hen een massage, maak 

een lekkere maaltijd klaar, doe de klusjes thuis... 

Laatste van de maand (LVDM), geen vergadering vandaag. 

Geen vergadering 

 

Zondag 4 december 
Hij komt, hij komt, die lieve goede... Die lieve goede wie? Wie zou er vandaag nu 

toch naar de scouts komen? Nee, het is niet de Kerstman. Daar is het nog wat te 

vroeg voor. Maar wie is het dan wel? Sinterklaas natuurlijk! 
Hopelijk zijn jullie braaf geweest het afgelopen jaar. Wij zijn 

alvast benieuwd wat er allemaal in het grote boek van de Sint 

staat. 

Vergadering van 14u tot 16u 

 

Zondag 11 december 
Vandaag doen we lekker niks. De leiding zit op teambuilding om elkaar NOG beter 

te leren kennen! De groetjes aan de oma en de opa 😉 

Geen vergadering 
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Zaterdag 17 december 
Het is misschien nog wat vroeg voor Kerstmis, maar nooit te 

vroeg voor een feestje! Daarom doen de kapoenen vandaag 

al hun enige echte kerstfeestje! Breng allemaal een 

cadeautje mee van ongeveer €5 en trek je mooiste 
feestkleren aan, tot dan!  

Vergadering van 18u tot 20u 

 

Zondag 25 december 
'Jezeke is geboren, Halleluja halloo 

Jezeke is geboren in een bakske vol met stro' 
Vandaag mogen jullie jullie buikjes rond gaan eten bij de familie. 
Geef ze allemaal een dikke kus en dan zien we jullie volgend jaar! 
Daaaag  
 

(Geniet van de cadeautjes en stuur een foto van van jullie leukste kerstfilm 😉 ) 
 

Geen vergadering 
 
 

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 
 

 

Lichtstoet – vrijdag 4 november 
Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 4 november om 19u30 op de lokalen waar 
de wandeling zal starten om 20u en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt ten 

voordele van buitenlands kamp. Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze leukste 
lichtstoet wil je niet missen 😉 (Affiche zie pagina 14 van het boekske) 

Tot 4 november! 💚💜 

 

Zondag 6 november 
Plopperdeplopperdeplop, ik moest kloppen want de bel doet het niet. Is het een 

vliegtuig is het een vogel nee dat is het niet, het is 
de supermegaleuke woutervergadering die je nu in 
’t boekske ziet!!! 

Kom allemaal als je favoriete studio-100 figuur 

verkleed naar ons superleuke spel! 

Vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 13 november 
Ben jij een goede speurder? Kan jij goed geheimen 

bewaren? Denk jij dat je alle mysteries kan 
ontrafelen? We zullen vandaag op de proef stellen 

wie de beste FBI-agent is! Vergeet zeker je 
verkleedkleren niet!  

Vergadering van 14u tot 17u 
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Zondag 20 november 
LET IT GOO! LET IT GOOOOOO! Ja hoor, vandaag 

doen we de enige echte Frozen-vergadering. 

Sneeuw of niet, vandaag maken we een 

sneeuwman met Anna, Elsa en Olaf! Kom 
verkleed als je favoriete Frozen-karakter! 

Vergadering van 14u tot 17u  

 

Zondag 27 november  
De leiding is vermist, dus geen vergadering vandaag. 

Geen vergadering 

 

Zondag 4 december 
Hij komt, hij komt, eigenlijk is hij er al. Het is die oude man met lange baard (nee, 

niet Hippo). De sint komt vandaag naar de scoutslokalen om 

jou een cadeautje te geven. Hopelijk zijn jullie braaf 

geweest dit jaar want anders kan je wel in de zak van 
Sinterklaas   belanden… 

Vergadering van 14u tot 16u  

 

Zondag 11 december 
Vandaag helaas pindakaas geen vergadering. Blijft maar thuis, de moeder heeft 

viskes gebakken. 

Geen vergadering 
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Zondag 18 december 
HO HO HO HOLAPOLA! All I want for Christmas is een 

supergezellig kerstfeestje met de woutergang!! Trek 

allemaal jullie mooiste kerstkleren aan! 

Vergadering van 14u tot 17u  

 

Zondag 25 december 
Vandaag vieren wij Kerst met onze familie, dus geen vergadering! 
Fijne Kerst, en tot volgend jaar!! :)) 

 

Geen vergadering 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

Lichtstoet – vrijdag 4 november 
Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 4 november om 19u30 op de lokalen waar 

de wandeling zal starten om 20u en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt ten 

voordele van buitenlands kamp. Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze leukste 
lichtstoet wil je niet missen 😉 (Affiche zie pagina 14 van het boekske) 

Tot 4 november! 💚💜 

 

Zondag 6 november 
Altijd leuk als je gratis gadget krijgt of toch niet? Wie wordt 
er vandaag de grootste gelukzak van het jaar?  

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zondag 13 november 
Ben jij de nieuwe Sergio Herman, Peter Goossens of toch 

eerder Meneer Spaghetti? Dit komen we te weten in onze 

kookwedstrijd. Neem zeker eten mee (alles wat we op een 

zelfgemaakt vuur kunnen klaarmaken) anders word je terug 
naar huis gestuurd want hangry leden zijn niet toegelaten.  

Vergadering van 12u tot 15u 
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Vrijdag 18 november tot zondag 20 november 
Jeej het eerste weekend van het jaar is al daar. Waar we naar toe gaan blijft 
voorlopig nog een verrassing.  

Verdere info volgt nog via mail! 

 

Zondag 27 november 
1,2,3,4,5,6,7…. zo gaat het goed zo gaat het beter en nog 
ne kilometer! We spreken af aan de kerk van Berg 
verkleed je als zwerver en wees op je hoede! 

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zondag 4 december 
Hij komt hij komt die lieve goede sint. Mijn beste 
vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind! 

Vergadering van 16u tot 18u 

 

Zondag 11 december 
Vandaag zouden de meeste van onze jogi’s beter thuis zitten met hun boeken 

open! We zien jullie volgende week graag terug en wensen jullie veel succes met 
de examens xx 

VVLVDM = Geen vergadering 

 

Zaterdag 17 december 
Kom in je mooiste onesie naar de scouts en neem een snackie mee! Vandaag 
studeren we voor het vak filmcultuur. 

Vergadering van 19u tot 21u30 
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Vrijdag 23 december 
De gezelligste periode van het jaar is aangebroken. Iedereen krijgt cadeautjes, 

iedereen geeft cadeautjes en nonkel Frans haalt zijn beste moppen boven aan de 

kersttafel….. Ofjah hij doet toch zijn 

best. Laat vanavond nonkel Frans 

maar thuis, neem een cadeautje 
mee (max 5 euro) en doe je mooiste 

kersttrui aan, onder je uniform 
natuurlijk.  

 

Vergadering van 19u tot 21u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lichtstoet – vrijdag 4 november 
Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 4 november om 19u30 op de lokalen waar 

de wandeling zal starten om 20u en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt ten 

voordele van buitenlands kamp. Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze leukste 

lichtstoet wil je niet missen 😉 (Affiche zie pagina 14 van het boekske) 

Tot 4 november! 💚💜 

 

Zondag 6 november 
Vandaag is het VERADERING! Ben jij de verrader of ben je zelf opzoek naar degene 

die alles saboteert? Kom het snel te weten…of niet… 

Vergadering van 14u tot 18u 

 

Zondag 13 november 
Beat the bompa’s! Haalt de mama en de papa uit hunne 

luie zetel of uit de tuin of uit de keuken. Vandaag mogen 

jullie ouders mee komen naar de vergadering en zullen 

we zien welke generatie er het sterkst, slimst, snelst en 
het plezantste is.  

Get ready to battle.  

Vergadering van 14u tot 18u 
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Vrijdag 18 november tot zondag 20 november 
Ik ga op weekend en ik neem mee: mijn goed humeur, mijn tandenborstel, mijn 
slaapzak eeeeennn al de givers!  

Yess, giverweekend! 

Noteer deze datum zeker in jullie agenda!  

De uitnodiging volgt nog. 

 

Zondag 27 november 
Ga is op bezoek bij de bomma en de bompa ze missen jullie. 

(+ veel koekjes eten is altijd fijn) 

LVDM = laatste van de maand 

 

Zondag 4 december 
Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar?? De sint heeft 

alvast al jullie stoten en streken in zijn grote boek 
geschreven.  

Vergadering van 16u tot 18u 

 

Zondag 11 december 
Vandaag zouden de meeste van onze givers beter thuis zitten met hun boeken 

open! We zien jullie volgende week graag terug en wensen jullie veel succes met 
de examens xx 

Geen vergadering 
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Zaterdag 17 december 
Hier zijn we weer met een goeie ontspanning! Om jullie door de laatste loodjes 

te sleuren gaan we voor een full experience relaxatie. Neem hiervoor je favoriete 

gezelschapsspel, WII-spel, PS-spel, film en snack mee. 
Enkel chillings en geen stress vandaag! 

Vergadering van 20u tot 22u 

 

Vrijdag 23 december 
Bijna kerst, bijna cadeautjes, lekker eten en veeeel gezelligheid. We geven jullie 
vandaag al een voorproefje.  

Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van 5 euro. 

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. 

 

Vrijdag 4 november 
Dit jaar zorgt onze nieuwste tak, de jin, 
voor een spetterende editie van onze 

jaarlijkse traditie. Iedereen is welkom 
4 november om 19u30 op de lokalen 

waar de wandeling zal starten om 20u 

en achteraf ook onze jinbar plaatsvindt 
ten voordele van buitenlands kamp. 

Zie zeker dat je goed op tijd bent, deze 
leukste lichtstoet wil je niet missen ;) 

Tot 4 november! 💚💜 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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