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Eerst en vooral willen we jullie vanwege de voltallige leidingroep een sprankelend 2018 

wensen. Ook voor  ons, met de bouw van een extra lokaal, is 2018 een belangrijk jaar.  Het is 

een mooie kans om onze bloeiende jeugdbeweging nog meer te ontwikkelen en te streven 

naar een nog betere werking. Ons doel is en blijft elk kind plezieren, vriendschappen te 

creeëren en vooral herinneringen voor het leven te scheppen.   

  

Stevig linker  

Ondeugende Koelan  
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1 – 8  

 

  

1 
  – 

  8  juli: KLEIN KAMP (WOUTERS EN WOUDLOPE RS 
  

3 
  – 

  8  juli: KLEIN KAMP  ( KAPOENEN) 
  

1 9 
  – 

  29 
  juli:  GROOT 

  KAMP 
  

17 
  maart: SPAGHETTIAVOND 

  

  
  

    

r 
  

  

  

9 - 11   maart: WOUDLOPERWEEKEND 
  

 maart : SPAGHETTIAVOND 17 
  

23 - 25 
  maart : 

  KAPOENEN  - EN WOUTERWEEKEND 
  

9 - 
  11 maart 

  : JONGGIVERWEEKEND 
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24 februari (14-17u): Valentijn   
Lieve kapoenen, voel je de liefde nog in de lucht hangen? Want vandaag zullen er koppeltjes  

gevormd worden, of net niet?? Anyway, haal jullie beste parfum en lippenstift maar boven.     

  

3 maart (14-17u): één tegen allen!!   
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Vandaag nemen jullie het op tegen de leiding! Kijk maar eens naar onze totemnamen: charmant, 

energierijk, imponerend, ijverig, bedrijvig, nieuwsgierig, goedhartig,… durven jullie de strijd aangaan? 
Bewijs dat jullie het waard zijn…  

  

17 maart: Spaghettiavond  
Dit is geen officiële activiteit maar we raden jullie toch aan om van onze heerlijke spaghetti te komen 

proeven. Voor meer info: zie verder in het boekje.   

Ps: er zal een springkasteel aanwezig zijn!   

  

23&24&25 maart: WEEKENDJE  
Het thema van het weekendje is SPORT. Meer info: zie verder in het boekje.   

  

14 april (14-17u): Bosspel   

Vandaag zullen we Bulskampveld nog eens onveilig maken! Trek jullie laarzen en camouflagekledij 

maar aan. We spreken af om 14u aan de kant van het restaurant.   

  

21 april (14-17u): Mopje flauw mopjeeeeeee  

Het is geel en het hangt aan een auto... EEN BANAANHANGWAGEN!   

Het is groen en het gaat van een berg…. EEN SKIWI!  

Vandaag zullen we eens zien wie de grootste moppentapper van de bende is. Haal jullie beste 

moppen dus maar boven.   

  

5 mei (14-17u): Kamp der kampen  

Stel dat je 6 maanden op een onbewoond eiland moet leven, hoe zou jij je onderdak maken? 

Vandaag kijken we wie het beste kamp kan maken en wie het best zal kunnen overleven in de 
wildernis.   

  

19 mei (14-17u): Beestenboel  

Trek jullie aller aller aller aller aller vuilste kleren aan. Voor de ouders: neem alvast een vuilzak mee 

voor de kleren en zorg dat de wasmachine klaar staat. Modder, choco, koffie, bloem, eieren,… het zal 

allemaal aanwezig zijn. Misschien is het best om reservekleren mee te nemen.   

  

9 juni (18.30-20.30u): Pyjamafuif  

Genoeg geslapen! Vandaag is het tijd om te feesten! Kom allemaal af in jullie mooiste pyjama en laat 

jullie beste dansmoves zien!  

  

Stevige linker,  

IJverige Witte Dolfijn, Energierijke Coëndou , Bedrijvige Boomklever, Imponerende Houtduif, 
Goedhartige Zwaan, Nieuwsgierige Toekan & Charmante Stokstaart.   
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17 maart: SPAGHETTIAVOND  

Vanavond is het spaghettiavond! Jullie leiding zal vandaag de lekkerste spaghetti van het land 

maken! Kom hem zeker proeven met al je vriendjes en vriendinnetjes op deze TOP-avond!  (Meer 

info in dit boekje, en op onze facebook-pagina)  

  

23 maart: weekendje: Sporters/ Olympische spelen  
WOOOHOOOOOW weekendje! Meer info verder in het boekje!  

  
7 april: Paasspel (14h-17h)  

Kom maar allemaal naar het scoutslokaal! Iemand heeft miljoeeeeenen eitjes op ons terrein verstopt 

en we hebben jullie nodig om die allemaal te vinden!  

  
21 april: Oe vettiger, oe prettiger (14u-17u)  
Doe vandaag maar kleren aan die vuil mogen worden want gaan we vuile, vettige spelletjes spelen. 

Welke spelletjes het zijn, kom je deze middag wel te weten!  

  
5 mei: Ruiltocht (14u-17u)  

Doe jullie stapschoenen maar aan want vandaag gaan we van deur tot deur om allerlei zottigheden te 

ruilen voor meer zottigheden!  

  
12 mei: Casino night (19h-21h)  

Vanavond veranderen we het scoutslokaal in een stukje Las Vegas, misschien ga je wel met een paar 

miljoen terug naar huis?  

  
23 juni: Waterspelletjes (14u-17u)  

Hopelijk niet bewolkt maar wel 100% kans op een natte namiddag, want vandaag spelen we 

waterspelletjes! Neem allemaal maar kleren mee die nat mogen worden!  

  

  

Stevige linker,  

De wouterleiding  

  
  
  
  

  

  

  
3  maart: Waar is Wally? (14u - 17 u )   
Neem vandaag je vergrootglas maar mee naar de scouts want we gaan op zoek naar Wally!   

  
10  maart: Het Grote WOUDersspel (14u - 17 u )   
Vandaag gaan we het GROTE WOUDERSSPEL spelen. Voor alle   duidelijkheid: we spreken af aan het  
lokaal.   
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We hebben ook wat minder goed nieuws. Lukas gaat namelijk voor zijn studies 

naar Londen en zullen het dus voor de activiteiten zonder hem moeten doen.  

(snik snik) Ouders met een vraag kunnen dus met die reden Lukas niet bereiken. 

De andere leiding is natuurlijk wel bereikbaar!   

  

17 Februari: Schaatsen (13u - 17u45)  

Haal maar je beste schaatsen van onder het stof, het is weer time to shine!  

Opgepast dit gaat door van 13 uur tot 17:45 uur. De kostprijs hiervan is 10 

euro (vervoer inbegrepen) en vergeet jullie paspoort of kids id niet mee te 

nemen.  

We spreken af aan het station van Beernem om 13u uur om dan de trein te 

nemen van 13u16.  

Om 17u45 zullen we terug zijn aan het station van Beernem.  

  

3 maart: Bosspel (14u-17u)  

We spreken af aan Bulskampveld parking restaurant. Vandaag spelen we een 

groot bosspel. Wie kan de bladeren en de bomen te lijf? We ontdekken het 

vandaag!  
  

9 maart - 11 maart: (Foute Party) Weekendje   

Het is eindelijk zo ver. Het enige echte woudloperweekendje waar jullie 

waarschijnlijk al super lang naar hebben uitgekeken! Het thema is ‘foute party’. 

Haal dus allemaal jullie gekste kleren of vreemdste combinaties uit de kleerkast!   

  

Praktische informatie:  

We verzamelen vrijdag 9 maart om 18u15 aan het station in Beernem. Zondag 11 

maart komen we rond 16u45 terug aan in Beernem. (als de nmbs goden wat mee 

zitten)   

  

Hoe:  

Inschrijven kan vanaf 24 februari 19 uur via dit mailadres:  
woudlopersscoutsbeernem@gmail.com. De inschrijving zal bevestigd worden met een 

bevestigingsmail.  

  

Opgelet:  

  

  
  

Dag lieve Woudlopers,   

Zin om samen met ons terug het scoutsjaar verder te zetten? Jullie leiding ziet  
het alvast al weer helemaal zitten! Hopelijk jullie ook na het zien van deze super  
leuke activiteiten!    
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Omwille van het huisje waar we verblijven, mogen er jammer genoeg maar 

maximum 30 Woudlopers mee. (schrijf dus tijdig in!)  

  

17 maart: Spaghettiavond   

Kom maar allemaal smullen van onze heerlijke (zelfgemaakte) spaghetti in OC De 
Kleine Beer. Vrienden, familie, liefjes… zijn ook uitgenodigd! Meer info vindt je in dit 
boekje.   

  

31 maart: Zwemmen (13u uur tot 17u45)  

Ben jij de snelste zwemmer van alle woudlopers? Kom je maar bewijzen op deze 

activiteit.  
Ben jij de grootste durver van alle woudlopers? Spring dan maar van de hoogste 

springplank.  
Wil je graag veel plezier maken in glijbanen? Dan is dit het moment.   

Kostprijs hiervoor is 17.5 euro (vervoer inbegrepen).   
We spreken af aan het station van Beernem om 13uur en zullen terug zijn om 

17u45 uur.  

  

14 april: Overleven in de woestijn (14u-17u)  

Op deze activiteit zullen we jullie zeker niet laten uitdrogen! Zorg maar dat jullie 

kunnen overleven en niet te veel naar het toilet moeten! Kan iemand al raden wat 

we gaan doen? 😉    

  

28 april: Casino Royal (18u30-20u30)  

Wie gaat er naar huis als miljonair? Kom af en maak kans! Zorg dat jullie eerlijk 

spelen, want anders zal onze bodyguard (rarara wie zal dit zijn?) jullie uit ons casino 

smijten.   

  

5 mei: Cluedo (14u-17u)  

Lukas is verdwenen en we willen weten wat er met hem gebeurd is. Haal jullie 

speurneus boven en help ons met het zoeken naar Lukas!  

19 mei: Vlottentocht (14u-17u)  

Op deze (hopelijk) mooie zomerdag gaan we de wondermooie Beernemse vaart gaan 

bevaren. Breng zeker jullie zwemkledij, handdoek en reservekledij mee!  
  

23 juni: Bbq (18u-20u)  

Voor deze allerlaatste activiteit zullen we het gezellig maken met een bbq. Samen 

eten, morsen (jaja, we kennen jullie al hoor 😉), bijpraten… Beter kan niet! Jullie 

mogen elk jullie lievelingsvlees meebrengen en wij zorgen voor de rest!  

  

Stevige linker,  

Joke, Fran, Liesbeth, Lukas, Thymon, Lukas en Eleni  
  

17 februari: SCHAATSEN  

Haal maar je beste schaatsen van onder het stof, het is weer time to shine!   

Opgepast dit gaat door van 13 uur tot 17:45 uur. De kostprijs hiervan is 10 euro (vervoer inbegrepen) 
en vergeet jullie paspoort niet mee te nemen.  

We spreken af aan het station van Beernem om 13u uur om dan de trein te nemen van 13u16. Om 

17u45 zullen we terug zijn aan het station van Beernem.  
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3 maart: DISTRICTSACTIVITEIT  

AFKOMEUU, dit zal een activiteit zijn die normaal gezien in Brugge zal zijn, wij delen hieromtrent 

verder info mee via de Whatsapp en/of activiteiten  

  

9-10-11 maart: WEEKENDJE   
Het wordt zeker machtig! Praktische zaken staan verder in het boekje en verdere info volgt nog!   

  

17 maart: SPAGHETTI AVOND  

Dit is geen verplichte activiteit maar kom toch maar allemaal de beste spaghetti van Beernem en 

omstreken proeven!  

Je kan je op voorhand inschrijven, begin dus maar al te zagen tegen jullie mama’s en papa’s om dit zo 

snel mogelijk te doen!  

  

31 maart: DUW- & TREKSPELLETJES (14u – 17u)  

Vandaag zullen we te weten komen wie de sterkste jonggiver is. Trek je bottinen aan en trek zwarte 

strepen onder je ogen om zo intimiderend mogelijk over te komen. Wie niet sterk is, moet slim zijn 

dus enig tactisch inzicht mag je ook meenemen.  

  

14 april: EN PLEIN PETANQUE (14u – 17u)  

JE TU IL EUHHH H BA OUI EH DEBARDEUR CHAMPIGNON BAGUETTE UHHHH  

  

28 april: DE MOL (14u – 17u)  

ZOEM ZOEM ZOEMETJE IK BEN EEN MOL, OF NIEEEEE   

5 mei: SAS BESTORMT DE IRAANSE AMBASADE IN LONDEN (14u – 17u)  

Duik maar in de geschiedenisboeken om te weten te komen wat nu precies gebeurd is vandaag. Wat 

een historische dag! Informeer jullie goed, het zou nog eens van pas kunnen komen.  

12 mei: VLOTTENTOCHT (14u – 17u)  

Eindelijk! We hadden het beloofd op startdag, er zou nog een vlottentocht komen. Vandaag is het 
dan eindelijk zo ver! Breng jullie zwemkledij mee, een handdoek en misschien wat reservekledij voor 

het geval jullie den tietaniek bouwen.  

  

30 juni: BBQ (18u – 20u)  

In dit mooie weer en om het jaar al een beetje af te ronden doen we een bbq. Breng jullie eigen vlees 

en bestek mee, wij zorgen voor de groentjes & sausjes!   

    

  

3  februari: VROEGE  VALENTIJN   

Cupido is er dit jaar vroeg bij met zijn liefdespijlen. Neem jullie beste verdedigingsmechanismen en  

wapens mee want we gaan jagen op een vliegende dwerg die witte pampers draagt en pijl en boog  

gebruikt.    
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HOPELIJK TOT DAN!  

 Gegroet, de leidink     
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17 februari datum (): SCHAATSEN  

In het vorige boekje stond dat cupido zou langskomen, maar op deze dag gaan we schaatsen!  

Misschien gaat cupido wel mee, wie weet?   

De activiteit gaat door van 13 uur tot 17:45 uur. De kostprijs hiervan is 10 euro (vervoer inbegrepen) 
en vergeet jullie paspoort of kids ID niet mee te nemen.  

We spreken af aan het station van Beernem om  13u uur om dan de trein te nemen van 13u16. Om 

17u45 zullen we terug zijn aan het station van Beernem.  

  

24 februari (14u – 17u): LEGENDARY activiteit  

Normaal gezien gingen we deze dag schaatsen, maar dit wordt vervangen door iets anders! ‘O lieve 

leiding wat zullen we dan in de plaats doen?’, hoor ik jullie al vragen! Degenen die aanwezig zijn 

zullen deze legendarische activiteit nooit vergeten!   

10 maart (17u – 20 u): Casino Royal  

Dress up voor Casino Night! Haal je pokerface en kostuum boven en prepare to win or lose!   

  

17 maart: Spaghettiavond  

Dit is geen officiële activiteit maar we raden jullie toch aan om van onze heerlijke spaghetti te komen 

proeven. Voor meer info: zie verder in het boekje.   

Ps: er zal een springkasteel aanwezig zijn!   

  

24 maart (14u – 17u : Achtervolgingstocht zoals je het nog nooit meemaakte!  

Kom allemaal met jullie fiets en breng een opgeladen gsm mee! Je zal ze kunnen gebruiken in deze 
race tegen elkaar én tegen de tijd!   

  

7 april (13u – 19u): langste activiteit ooit!   

Vandaag volgt de langste activiteit ooit! Niemand heeft nooit zo’n lange activiteit beleefd als jullie!   

  

20 – 22 april (uren nog vast te leggen): WEEKENDJE  
Prepare for weekendje! Dit weekend gaan we met de fiets, dus het is niet al te ver! Zorg voor een 
fiets dat perfect in orde is, met lichten en goed werkende remmen! Verdere info volgt nog via 

Facebook en op de voorgaande activiteiten.   

28 april (14u – 17u): Vlottentocht  

Indien mooi weer, gaan wij lekker pootje baden in de woeste wateren van Beernem. Breng zeker 

zwemgerief, opblaastoestanden en snorkels mee!   

  

  

  

Haaaa die Givertjes! Jullie leiding hier. Hopelijk hebben jullie nog evenveel zin als ons in de  

verderzetting van het scoutsjaar. Enkele highlights dit s emester : Weekendje, kamp en misschien wel  

een barbecue! Wij zijn jullie graag terug in 2018!   

  

10  februari (14 u  –   17 u): Verrassingsactiviteit   

Vervolg op het rijmpje van uit het vorige boekje :    

Li Loe Laars, verwacht je aan iets raars!   
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19 mei (14u – 17u): Nutteloze feitendag  

Wist je dat op deze dag in 1935 het eerste stukje van de Autobahn werd geopend? En dat Joey 

Ramone van the Ramones op deze dag werd geboren? En dat de hoogste temperatuur in 1888 op 
deze dag 26,9°C was? Bereid je voor op een dag waar je misschien wel wat nutteloze kennis zal 

kunnen gebruiken!  

  

26 mei (14u – 17u): Dag van de Giver  

Deze dag wordt door ons officieel tot dag van de Giver gedoopt! Vandaag worden jullie misschien wel 

eens in de bloemetjes gezet!   

  

9 juni (14u – 17u) : Laatste activiteit van ’t jaar!  

Deze keer zal de laatste keer zijn dat we activiteit hebben op ons scoutsterrein, de volgende 

activiteiten zullen alweer doorgaan op Waalse gronden!   

  

GR DE LEIDINK PEACE OLLEMOLLE   
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Locatie  

De Karmel  

Torhoutsesteenweg 406  

8200 Brugge  
  

Datum vertrek en terugkomst  

We vragen om de kinderen op vrijdagavond 23 maart naar het huisje te 

brengen om 19u30 (zie bovenstaand adres) en terug op te halen zondagmiddag 

25 maart om 14u. Gelieve er voor te zorgen dat de gasten al gegeten hebben, 

wij voorzien vrijdagavond zelf niks meer om te eten.   
  

Wat meenemen?  

Vergeet kledij niet te naamtekenen.   

 Bedovertrek + kussensloop + 

slaapzak  

 Zaklamp   

 Regenjas  

 Dikke pul  

 T-shirt  

 Broek  

 Warme kledij  

 Scouts T-shirt + sjaaltje  

 Reservekledij   

 Medicatie indien nodig  

 Themakledij : 

Olympische spelen  

 Onderbroeken en 

sokken  

 Tandenborstel en 

tandpasta  

 Reserve 

schoenen  

 Kids-ID  

 Rugzak  

 Knuffel   

 Snoepjes voor de leiding 

Toegelaten leden*  

Kapoenen: 30 leden  

Wouters: 30 leden  

  

Hoe inschrijven?  

Stuur tussen zaterdag 25 februari en zaterdag 4 maart een mail naar   

  

Beste ouders, kapoenen en  

wouters.    

Dit jaar gaan we weer op  

weekend, hoera!     

Gezien de locatie dicht is en  

we geen openbaar vervoer  

kunnen nemen naar het  

huisje, vragen we om de  

kinderen dit jaar naar het  

huisje te brengen.  We dopen  

ons themahuis om tot een  

heus Olympisch stadion en  

beoefenen allerlei olympische  

sporten!    

KAPOENEN - 
  EN WOUTER WEEKENDJE 
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kapoenenleiding@scoutsbeernem.be wouterleiding@scoutsbeernem.be  met de 

gegevens van uw kind en de vermelding dat u hem/haar wilt inschrijven voor 

scoutsweekend. Daarna maken wij een selectie* en laten wij u weten dat u het 

juiste bedrag kan overschrijven. Het weekend kost €35 euro.   

*Op weekend maken wij een selectie van kindjes. Deze selectie is gebaseerd op 

het aantal aanwezigheden van de kinderen. Dit noemen we het 

inschrijvingsbeleid.  

  Activiteit 1  Activiteit 2  Activiteit 3  

Persoon 1  Aanwezig  Afwezig  Afwezig  

Persoon 2  Afwezig  Afwezig  Afwezig  

Persoon 3  Aanwezig  Aanwezig  Aanwezig  
  

KAPOENEN- EN WOUTERWEEKENDJE  
 Persoon 3 krijgt voorrang op alle kinderen  

 Persoon 1 krijgt voorrang op kind 2  
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Hoe inschrijven?  

U stuurt een mailtje om je woudloper in te schrijven voor het weekendje vanaf  

17 februari 19 uur tot vrijdag 3 maart naar 

woudlopersscoutsbeernem@gmail.com. U bent ingeschreven vanaf het moment 

dat wij de 35€ ontvangen op onze rekening BE16 7381-0203-9574 met 

volgende vermelding: NAAM, VOORNAAM, WOUDLOPERWEEKENDJE  
  

Opgelet:  

Omwille van het huisje waar we verblijven, mogen er jammer genoeg maar 

maximum 30 Woudlopers mee. (schrijf dus tijdig in!)  
  

Praktische informatie:  

We verzamelen vrijdag 9 maart om 18u15 aan het station in Beernem. Zondag 

11 maart komen we rond 16u45 terug aan in Beernem. (als de NMBS-goden wat 

mee zitten)   
  

  

Wat neem je mee?  

 Slaapzak         Zwemgerief  

 Matje (geen veldbed!!)    Verkleedkleren: foute party!!!  

 1 handdoek en 1 washand   Keukenhanddoek  

 Tandenborstel en tandpasta   Rugzak  

 Zeep en shampoo      Snoep mag (maar niet teveel)   

 Ondergoed en sokken     Geen gsm   

 Reservekleren        Geen gevaarlijke voorwerpen  

 Stevige schoenen        
  

NIET VERGETEN: Je uniform, een identiteitsbewijs, indien nodig medicatie.   
  

    

 

  

Beste jonggivers en ouders,  

  

Beste ouders en lieve woudlopers,     
  

Het is eindelijk (eindelijk) zo ver. Het enige echte  
woudloperweekendje waar jullie waarschijnlijk al  
super lang naar hebben uitgekeken! Het thema is  
‘foute party’. Haal dus allemaal jullie gekste kleren of  
vreemdste combinaties uit de kleerkast!  Het weeke nd  
gaat door vanaf vrij dag 9 maart tot zondag 11 maart.    
  

WOUDLOPERWEEKEND 
  

  
JONGGIVERWEEKEND 
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Ook dit jaar gaan we opnieuw op 

jonggiverweekend! Het weekend 

zal doorgaan op 9-10-11 maart 

2018! We gaan dit jaar naar het 

zeetje, dus pak je zwembroekje 

of badpak maar al in! De precieze 

locatie en uren blijven voorlopig 

nog even geheim! We kunnen 

jullie wel al vertellen dat we met 

de fiets zullen gaan, verdere info 

zal nog volgen! Uiterlijk op 3 

maart sturen we jullie een e-mail 

met alle nodige info hieromtrent.  

  

Hoe inschrijven?  

Inschrijven voor het weekendje doe je door vòòr 2 maart 35 euro over te 

schrijven naar het rekeningnummer BE16 7381-0203-9574, met vermelding 

van NAAM, VOORNAAM en JONGGIVERWEEKEND. Op uiterlijk 3 maart  

sturen wij jullie dan een mail met alle nodig info! Die info zal onder andere de 

uren van vertrek en terugkomst zijn.   

  

Wat neem je mee?  

 Slaapzak           

 Matje (geen veldbed!!)      

 1 handdoek en 1 washand     

 Tandenborstel en tandpasta     

 Zeep en shampoo        

 Ondergoed en sokken        

 Reservekleren          

 Stevige schoenen        
  

NIET VERGETEN: Je uniform, een identiteitsbewijs, indien nodig medicatie. 

Misschien voor de hongerigen onder jullie, neem je best een lunchpakket mee 

voor als we aankomen!  
  

  

  

  

 

SP ONSORS 
  



20  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

SPAGHETTIAVOND 
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Beste leden, ouders, oud-

leiding, vrienden, familie,  

  

Knoop je schort al maar rond je 

nek want zaterdag 17 maart 

is het weer tijd voor onze 

jaarlijkse spaghettiavond in 

O.C. De Kleine beer. Iedereen 

is welkom, ook oma, opa, 

vriendje, vriendinnetje, tante, 

nonkel. Iedereen mag van onze 

heerlijke, zelfgemaakte 

spaghetti komen proeven!   
   

Achteraf is er natuurlijk ruim de 

tijd om nog een drankje te 

genieten of misschien wel een 

dansje te wagen. Een avond 

om niet te missen dus!   

Hoe inschrijven?   
  

Een grote spaghetti kost 10 euro, een  kleine 

spaghetti kost 8 euro. Er zijn  natuurlijk ook 

vegetarische spaghetti’s te verkrijgen:  
   

A = grote spaghetti (10 euro)   

B = kleine spaghetti (8 euro)   

C = grote vegetarische spaghetti (10 euro)   D = kleine vegetarische 

spaghetti (8 euro)   

Schrijf VOOR 10 MAART het correcte bedrag over 
op de rekening BE16 7381 0203 de vermelding van je 
bestelling (bv. 2xA + 1xD = €25).   

Vermeld graag de naam  

zodat we weten voor wie de spaghetti’s besteld zijn!  

Zodra het geld is overgeschreven, ben je ingeschreven voor een 
gezellige spaghettiavond!  

  

  

Met vragen of reservaties kunt u ons ook bereiken door een mailtje te sturen naar 

groepsleiding@scoutsbeernem.be  
    

LEKKER OP KAMP - SPAARACTIE  
  

Je leest het goed! Lekker op kamp is terug! Dat betekent dat we 

weer voluit flapjes sparen om gratis melk en fruitsap op kamp 

te kunnen verdienen.   
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Inderdaad, dit jaar doet niet alleen Joyvalle mee, maar ook 

Appelsientje! Hoe gaat het in zijn werk?   

  

Heel simpel:   

1. Drink véééééééél melk van Joyvalle en véééééééél fruitsap 

van Appelsientje (lekker en gezond!)   

2. Zoek naar de rode flapjes op de verpakkingen   

3. Breng de flapjes binnen in de scouts (voor 31 mei!!) Laat 

het flapjes sparen beginnen!  

  

     

 

  

Leden, ouders en sympathisanten,  

  

Zijn jullie op zoek naar een tent om een feest te organiseren, 

dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben reeds 

enkele tenten aangekocht die wij verhuren. Op onze website 

www.scoutsbeernem.be kunt u onder de rubriek ’Verhuur’ alle 

verdere info vinden.  

Bij interesse, aarzel niet om ons een mailtje te sturen naar 

verhuurscoutsbeernem@gmail.com en wij bezorgen u graag verdere uitleg!  

TENTVERHUUR 
  

http://www.scoutsbeernem.be/
http://www.scoutsbeernem.be/
http://www.scoutsbeernem.be/
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 Groepsleiding  groepsleidingscoutsbeernem@gmail.com   

 Ruben Janssen  0468 18 98 18  

 Victor Baeke  0493 19 51 56  

 Francis Vincke  0470 05 36 66  
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 Kapoenen  kapoenenscoutsbeernem@gmail.com   

Emmeke Witdouck  0470 94 45 10 Ruben Janssen 

 0468 18 98 18 Warre Teunis  0471 62 22 72 Andres 

Bruyninckx  0488 20 66 30 Charlotte Vanneuville  0493 

02 88 10 Hanne Vandenbroucke  0477 41 85 86  

 Mattice De Schagt  0495 53 93 16  

 Wouters  woutersscoutsbeernem@gmail.com   

Emma Marcus  0474 90 83 51 Julie Streuve  0471 44 55 90 

Victor Baeke  0493 19 51 56 Francis Vincke  0470 05 36 66 

Cas Wouters  0471 08 82 74  

 Bert Vandenberghe  0478 82 15 00  

 Woudlopers  woudlopersscoutsbeernem@gmail.com   

Eleni Tanghe  0494 74 92 76 Joke Hillewaert  0498 

68 88 19 Fran Van Coppenolle  0479 33 24 34 Lukas Minne 

 0474 12 65 82  

 Thymon Vantieghem  0478 67 07 79  

 Jonggivers  jonggiversscoutsbeernem@gmail.com   

Gaëlle Verschoore  0470 52 22 14 Jonathan Pillen 

 0473 37 65 34 Geeraard Burggraeve  0493 67 96 11 Jeroen 

Maenhout  0479 17 69 67  

 Gilles Hudders  0474 07 52 74  

 Givers  giversscoutsbeernem@gmail.com   

Axelle De Cuyper  0471 65 58 40 Emile Vanassche 

 0477 39 64 77  

 Axel Leyseele  0478 34 29 26  

 Floris Vanpoucke  0479 33 23 03  
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