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Beste ouders, leden, sympathisanten, (oud-)leiding 

 

 

We zijn er helemaal klaar voor een nieuw jaar! We hebben dit jaar alles in het nieuw! 

Nieuwe leiding, een nieuw jaarteken, nieuwe goesting en binnenkort zelfs een nieuw 

lokaal! Als we dan toch in’t nieuw zitten hopen we dat er enkele nieuwe leden zullen 

bijkomen!  

Ik wil tegen iedereen hartelijk welkom zeggen, blij om jullie terug te zien in een 

nieuw jaar. Maar ook bedankt, om ons te vertrouwen, om ons als leiding ook veel 

plezier te laten beleven en ons ook nog een beetje jong te laten zijn! Ook nieuwe 

leden wil ik heel erg welkom heten, we zullen ons best doen om het jullie naar jullie 

zin te laten hebben en er het beste van maken!  

 

Ook aan de leiding wil ik een dikke merci zeggen, om het nog maar eens een jaar bij 

de scouts aan te durven en veel van jullie kostbare tijd op te offeren om bezig te zijn 

met de groep, de leden en activiteiten. Dit is voor velen niet vanzelfsprekend, omdat 

ze ver wonen, druk hebben met studie’s of werk, maar toch zo’n engagement als 

vrijwilliger aankunnen, sterk!  

 

Ten slotte wil ik vooral ook de leiding bedanken die dit jaar stopte met de scouts. Zij 

hebben zich jarenlang ingezet voor de groep, hun tak en hun leidingsploeg. Ook zij 

hebben jarenlang veel tijd in de scouts geïnvesteerd en ik hoop dat je daar iets van 

terug gekregen hebt. De avonturen die we samen beleefd hebben zijn zelfs niet op te 

schrijven, want er blijven er maar bijkomen. Jullie blijven altijd welkom in onze 

groep! 

 

 

Hartelijke groeten, 

Grappige Spitsvøgel
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17 maart: SPAGHETTIAVOND 

 
 

 

1 – 8 juli: KLEIN KAMP (KAPOEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

r 

 

 

22 september : Avondmarkt 

19 oktober : Dag van de jeugdbeweging 

20 oktober : Oktoberfest 
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Scouts en gidsen Vlaanderen koos dit jaar het jaarthema : 

‘Minder is meer’. De bedoeling van S&GV is om ons een 

ecologische bril o pte zetten. Ze laten ons bewust kiezen 

voor minder afval en minder verspilling. Dit zorgt voor een 

verbetering van onze levenskwaliteit en ons milieu. In een 

jeudgbeweging produceer je veel afval en ook op 

activiteiten en kampen kunnen wij onze uiterste best doen 

om de alsmaar groeiende afvalberg toch een beetje te 

proberen verkleinen. We willen ook de jongeren gevoeleig 

maken voor deze overdosis afval, voedsel en energie die 

we verspillen. Kamperen en openluchtleven met tochten in 

het groen, zijn voor scouts een ideaal oefenterrein om 

creatief en spelenderwijs het onderscheid te leren maken 

tussen verbruiken en (her)gebruiken. 

  

JAARTHEMA 
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Het  verbond  van  Scouts  en  Gidsen  Vlaanderen  vraagt  elk  jaar  om  bij  het  
inschrijven  van  de  leden  ook  lidgeld  te  storten.  Met  dit  geld  zorgen  ze  
voor  begeleiding  en  vorming  van  alle  leiding,  het  maken  van  websites,  

public  relations  en  ten  slotte  de  verzekering  van  elk  lid.  We  vragen  40 
euro om  uw  kind  in  te  schrijven  bij  het  verbond.  Uw  kind  is  pas  officieel  

ingeschreven  bij  Scouts  Beernem, wanneer  dit  lidgeld  gestort  is  op  onze  
rekening.  Gelieve  dus  40euro te  storten  VOOR  15 OKTOBER  2015! 

 

 

 
 

Het  is  mogelijk  dat  er  voor  sommige  activiteiten  een  bijkomend  bedrag  
wordt  gevraagd.  In  dat  geval  wordt  u  op  voorhand  via  het  boekje  of  door  

de  leiding  verwittigd. 

 
Persoonlijke  bijdrage  verminderen? 

Scouting  op  Maat kan  ondersteuning  bieden  aan  iedereen  voor  wie  de  
kostprijs  een  drempel  vormt  om  deel  te  nemen  aan  de  activiteiten.  Hoe  
werkt  het  juist?    Het  verminderde  lidgeld  kan  toegekend  worden  door  de  

groepsleiding  van  Scouts  Beernem  via  de  groepsadministratie. 
Het  verminderd  lidgeldkomt  neer  op  10  euro.  Aarzel  du  zeker  niet  om  

contact  op  te  nemen  met  de  groepsleiding  via  dit  adres: 
 

groepsleiding@scoutsbeernem.be 

 
We  begrijpen  dat  het  niet  altijd  eenvoudig  is  om  dat  te  kennen  te  geven,  

en  daarom  garanderen  we  alle  discretie.    Loop  ook  gerust  eens  bij  uw  
mutualiteit  binnen  om  een  financiële  tegemoetkoming  te  vragen  voor  het  

lidgeld  en  de  kampbijdrage.  Bijna  elke  mutualiteit  voorziet  dat. 

Lidgeld 

Ons rekeningnummer :  

BE16 7381 0203 9574 

mailto:groepsleiding@scoutsbeernem.be
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Hallo kapoenen! Ook dit jaar wordt weer een geweldig jaar boordevol leuke activiteiten. Wij 

kijken er superhard naar uit om samen met jullie te ravotten en ons te amuseren. Hieronder 

staan alle activiteiten voor het eerste semester. Wij kunnen al niet wachten om er samen 

met jullie in te vliegen! 

 

8 september (10-17u): STARTDAG 

Deze toffe dag is ondertussen gepasseerd, maar we hopen dat jullie dit alvast een goede 

start vonden. 

 

Vrijdag 21 september ( 21-…u): Avondmarkt 

Dit is geen officiële activiteit, maar zoals elk jaar staat de scouts natuurlijk weer met een 

grote tent vol muziek, drankjes en iets te eten op de avondmarkt. Kom gerust eens 

langs met je ouders, vrienden, broers, zussen, neven, nichten,… Iedereen is welkom! 

 

29 september (14-17u): Het grote ‘Wie is het’-spel 

Vandaag leren we elkaar beter kennen. Hopelijk zijn jullie goed in elkaars namen 

onthouden, want dat kan vandaag wel eens van pas komen. 

 

6 oktober (14-17u):Het mysterie van de verdwenen teddy beer 

Gisteren kwam de leiding in het scoutslokaal, MAAAR onze allerliefste teddybeer was 

verdwenen?!… :o Waar zou hij toch zijn? Wie heeft de teddybeer meegenomen? Op welk 

tijdstip gebeurde dit? En waar is hij nu? Kom ons vandaag helpen om dit mysterie op te 

lossen! 

 

13 oktober (14-17u): Teambuilding 

Als jullie de opdrachten vandaag tot een goed einde willen brengen, zullen jullie heel 

goed moeten samenwerken! 

 

26 oktober (19-20u30): Halloween 

BOEOEOE, komen jullie mee snoepen verzamelen voor de spoken? Zorg maar dat jullie 

onherkenbaar verkleed zijn, want anders … 

 

10 november (14-17u): Oorlogjeeeee 

Vannacht is de derde Wereldoorlog uitgebroken! Komen jullie ons verstreken zodat we 

kunnen winnen? Verkleed jullie allemaal in het thema oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPINFO 
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24 november (14-17u): Herfstspel 

Vandaag maken we de bossen van bulskampveld onveilig. Camoufleer jullie in de kleuren 

van de herfst anders zullen de herfstgoden jullie te pakken krijgen! We verzamelen om 

14u aan de parking van het restaurant en jullie kunnen jullie kapoenen daar om 17u 

weer ophalen. PS: Trek je stevige schoenen en warme kledij aan. 

 

1 december (14-17u): Kapoenenswingpaleis 

Haal je zang- en dansskills maar boven! Kan jij de titels van de liedjes raden? Kan jij 

meezingen met de allerleukste hits? Dit komen we vandaag allemaal te weten in het 

kapoenenswingpaleeeeis! 

 

8 december (14-17u): Sinterklaas is in het land 

Vandaag komt de grote lieve sint op bezoek in het scoutslokaal. Hopelijk zijn jullie 

allemaal braaf geweest, want zwarte piet heeft een grote zak mee… en daar worden de 

stoute kindjes in gestoken! Voor de brave kindjes hebben zwarte piet en sinterklaas 

natuurlijk iets lekkers mee ☺  

 

15 december (18u30-20u30): Kerstfeestje 

De kerstman kwam speciaal voor ons al eens vroeger een bezoekje brengen aan het 

scoutslokaal. Doe jullie kerstmuts alvast maar aan en neem een cadeau’tje mee ter 

waarde van €5 . 

 

26 januari (18u30-20u30): Filmavond 

Vanavond maken we er een gezellige avond van. Laat de magie maar op je afkomen. 

 

Stevige linker, 

Siri, Joke, Charlotte, Justine en Hanne 

Ofwel: Zachtmoedige Beo, Zelfzekere Slangenhalsvogel, Ijverige Witte Dolfijn, 

Uitbundige Saki & Goedhartige Zwaan
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Liefste Wouters,  

 

Eindelijk is het weer zover. Een nieuw jaar vol plezier, vrienden en gelach staat voor de 

deur.  

Wij kijken er in ieder geval super hard naar uit om met jullie de tofste zaterdagen te 

beleven. Jullie ook?  

 

8 September: Startdag (10u-17u) 

Yes! Eindelijk is het weer zover! Alweer een nieuw scoutsjaar gaat van start, of is het net 

jouw eerste scoutsjaar? Dat is dit de uitgelegen kans om eens te komen proeven van wat 

het is om een echte scoutser te zijn! Belangrijk: vergeet geen lunchpakket.  

 

21 September: Avondmarkt  

Zoals ieder jaar zullen wij opnieuw ons plaatsje inpalmen op de avondmarkt van Beernem. 

Dit is GEEN officiële activiteit maar spring gerust eens binnen om jullie leiding aan het 

werk te zien.  

 

29 September: Vraag Je Rijk (14u-17u) 

Parmantig Sikahert, Schalkse Vos, Ondeugende Koelan en Charmante Stokstaart… Wat 

weet je over hen? Vandaag kan je je leiding het vuur aan hun schenen leggen door alles te 

vragen waarop je maar kan komen. Misschien kom je wel nieuwe dingen te weten? 

 

13 Oktober: Laddercompetitie (14u-17u) 

Krokodillengevecht? Blad steen schaar? Pompen? Waar ben jij dan net zo goed in of net 

beter in dan iemand anders? Haal het competitiebeest in jezelf maar boven want vandaag 

wordt het strijden om dat plaatsje bovenaan de ladder te bemachtigen!  

 

31 Oktober: Halloween (18-21u) 

Heb je er ooit al eens van gedroomd om jullie leiding bang te maken? Wel, vanavond kan 

het want het is Halloweeeeeeen! Wat moet je allemaal meebrengen: een mandje/potje, 

jouw griezeligste verkleedkleren en meest angstaanjagende gezicht!  

 

20 Oktober: Oktoberfest 

Dit is opnieuw GEEN officiële activiteit, gewoon een beetje reclame ;) Heb je toevallig een 

oudere broer/zus, neef/nicht, … die niet vies is van een goed feestje? Dan is dit een niet te 

missen avond! Overtuig hen!  

 

11 November: De Grote Bargeslag (14-17u)  

Het is exact 100 jaar geleden dat de soldaten de wapens neerlegden en vrede sloten met 

elkaar. Maar wisten jullie dat ze ook in het bargepark gevochten hebben?... Haal jullie 

camouflagekledij maar boven.  

 

25 November: De Wouters Het Woud In Met Wout (13.45u-17u)  

Vandaag verlaten we ons terrein en trekken we het woud in met Wout. Kampen bouwen, 

kampen veroveren, jezelf verstoppen, … het zal allemaal aanwezig zijn. We spreken af om 

13u45 aan de parking van Bulskampveld, de kant van het restaurant. Vergeet zeker geen 

stevige schoenen en warme kledij!  
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8 December: Sinterklaas (14u-17u)  

Hoor wie klopt daar kinderen? Het is onze goeie oude vriend uit Spanje! Wie is flink 

geweest dit jaar? Hopelijk iedereen want de Sint ziet alles. Als je wat lekkers wilt, kom dan 

zeker langs!  

 

22 December: Kerstfeestje (18-21u) 

HO! HO! HO! Vanavond maken we het even gezellig met lampjes, zetels en een 

kerstboom. Het enige waar jullie voor moeten zorgen zijn de cadeautjes want wat is een 

kerstboom zonder cadeautjes. Breng allemaal een verpakt cadeautje mee van niet meer 

dan 5 EUR. Tot dan!  

 

19 Januari: Filmavond (18-21u) 

Wat gaat er boven een zaterdagavond in de zetel met popcorn in de hand en je favoriete 

film op tv? Een zaterdagavond in de zetel met popcorn in de hand en je favoriete film op 

tv IN DE SCOUTS! Trek allemaal jullie pyjama aan want het wordt een gezellige avond.  

 

Stevige linker,  

Parmantig Sikahert, Ondeugende Koelan, Schalkse Vos en Charmante Stokstaart
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Allerbeste woudlopers! Zie hier onze activiteiten voor het nieuwe jaar!  

Zaterdag 8 september (10u-17u): Startdag  

Hopelijk hadden jullie een leuke dag vandaag. 

Zaterdag 29 september (14u-17u): Bosspel in BULSKAMPVELD 

Vandaag spreken we af in BULSKAMPVELD (parking restaurant) voor een mega zot 

bosspel. Afkomen is dus de boodschap! 

Zaterdag 6 oktober (14u-17u): Teambuilding 

Vandaag zullen we zien of jullie echt als groep kunnen samenwerken. 

Zaterdag 13 oktober (14u-17u): Zwemmen in OLYMPIA 

Vandaag spreken we af aan het OLYMPIA-zwembad voor heel wat waterpret. Neem 

zeker 6 euro 20 mee als je wil zwemmen. 

Zaterdag 3 november (14u-17u): Ruige spelletjes 

Haal die scheenbeschermers maar boven want vandaag wordt het echt ruig.  

Zaterdag 10 november (14u-17u): Oorlogje 

De oorlog is bijna gedaan. Nu is het tijd voor nog één laatste veldslag in het 

Bargepark. 

Zaterdag 24 november (14u-17u): Race tegen de tijd 

Vandaag voeren we een race tegen de klok. Kan jij de tijd aan of haalt de tijd je toch 

in? Kom het ontdekken. 

Zaterdag 8 december (14u-17u): Sinterklaas 

Hij komt hij komt de lieve goede Sint. Vandaag zullen we zien of jullie allemaal braaf 

geweest zijn. 

Zaterdag 22 december (18u-20u): Kerstfeestje 

Kling klokje klingelingelingtring Kerstklokje tring. Het is bijna Kerstmis hoog tijd dus 

voor een kerstfeestje. Breng vandaag allemaal een cadeautje mee ter waarde van 5 

euro.  

Zaterdag 12 januari (18u-20u): Filmavond 

Vanavond kruipen we lekker onder een dekentje om naar de zotste, de romantische of 

avontuurlijkste film te kijken. (Breng gerust zelf een dekentje mee) 

Zaterdag 16 Februari (14u-17u): Het grote gazettenspel 

Bedenk maar alles wat je met een krant kan doen want vandaag gaan de kranten in 

het rond vliegen. 

Stevige linker Cas, Febe, Axel en Liesbeth 
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 Zaterdag 8 september Startdag 

Na een korte intermezzo is het weer tijd voor een jaar vol plezier. 

 

Vrijdag 21 september Avondmarkt  

Dit is geen verplichte activiteit voor jullie maar zijn zeker welkom. 

 

Zaterdag 29 september (14u- 17u): Op de boerderij  

Neem jullie vuile kleren mee want vandaag mogen we eens echte zwijnen zijn. Tip voor de 

ouders een stukje karton of een zakje voor in de auto te leggen nadien altijd handig  

 

Zaterdag 6 oktober (14u- 17u): Smaakpapillentocht 

Zorg maar dat jullie smaakpapillen on point zijn, het kan er wel eens voor zorgen dat je de 

weg terug vind. Doe ook maar goeie stappers aan!  

 

Zaterdag 13 oktober (14u- 17u): Monopolie 

Pak maar allemaal je lievelingspion mee want Beernem staat vandaag te koop en tis voor de 

rappe.  

 

Vrijdag 19 Oktober: Dag van jeugdbeweging 

Vergeet vandaag jullie uniform niet aan te doen en brul de longen uit je lijf en laat horen dat 

je van scouts Beernem bent! Je kan altijd een goeie boterkoek (gratis) eten ipt zand in 

Bruhhe. Ps school begint om 8u30. 

 

Zaterdag 3 november (19u- 21u30) Those how search, shall find  

Kompas is handig neem ook allemaal jullie sjaaltje mee. Meer info krijgen jullie niet… 😉 

 

Zaterdag 24 november (14u- 17u): Zwemmen 

Het belooft een toffe activiteit te worden. Meer info volgt nog via Fb en mail! 

 

Zaterdag 8 december (17u-19u): Sinterklaas 

Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is mag sinterklaas eens onder ogen komen en een 

verklaring afleggen. 

 

Zaterdag 22 december (18u- 21u) kerstavond 

Ho ho ho, de kerstman is weer gepasseerd in onze gezellige chalet. Dan vieren we deze 

heilige man. Breng allemaal een cadeautje mee van max 5 euro.   

 

Zaterdag 12 januari (18u- 21u) Filmavondje 
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Vanavond maken we het gezellig met een filmpje! Breng jullie slaapzak mee en kom in jullie 

onesie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 februari Schaatsen 

Laat je maar eens goed gletsen! Breng jullie handschoenen, identiteitskaart en kousen mee. 

Verdere info volgt nog, zie facebook! 

 

Zaterdag 16 februari (13u- 17u45) Spel in Bruhhe 

Vandaag zetten we Bruhhe op stelten. De touristen zullen zeker niet gespaard blijven! 

We verzamelen om 13u aan het station van Beernem om de trein van 13u15 te nemen, 

we komen terug aan om 17u45 in Beernem  

Peace Ollemolle,  

Junder Leidink 
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Zaterdag 8 September (10u-17u) Startdag 

Vandaag start den dag en de moment daje dit leest istie al over. 

 

 

Zaterdag 21 September :  Avondmarkt 

Toon ollemole jundere kop op dezen niet officiële activiteit. Als presentje kriegje tonne 

e gratis teugsje alsdje in uniform zie gekommen. 

 

Zaterdag 29 September:  (14u-17u) Loat de katte mo zjekn  

Doe junder kizige schoen'n oan en kleedje junder nie t schoars. 

Miskien kuje e fleezeke mee pakn tegen de koekte!  

 

13 Oktober (14u-17u) ie et bouwgrond te kope  

We zoed'n nog e lokoaltje zettn. mo wen nog geen perceelke gevoen 

Zorgdje daje je stalen ros mee hebt ?  

 

20 Oktober (14u-17u) tzwien deur de bjittn joagen  

Bachten de kuppe ist'er a fjiste doar in de boest doare neffest de nieuwe brug je wit 

wel e. Maak daj der ziet in uniform ej krieg ton kortinge ek van oren zeggn. Tis  

Oktoberfest dus biet junder frank niej in tweëen e. 

 

27 & 28 Oktober: Schpring int veld 

Skrievet ollemolle in jundern ahenda. Van't weekend goan wuder met de bheker noar 

us. Ip smoeleboek gaw doa nog van klapn  

 

24 november (14u-17u) sinds woanneer controleren de takkn de boomn?  

Pakt al jundr verwarmde vestn mee: scant da vo e linksje 
 

 
 

8 December (15u30-18u30) 

pief paf poef diene keirel me zen meijter komt. en chocola goaje frettn  

 

21 December (20u-23u) 

Die bloot'n lag in zen baksje me stroot'n, den joseph ad beter a bedde tope 

getemmerd. Pakt junder al ne presentje mee. Mo geen dommigheden gelik strips en 

vandien dei e.  
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5 Januari (14u-17u) boitn  

Den kapiting iglo verlat ze schip nie toe datn gezonken is. 

 

 

26 Januari (14u-17u) kgoa me puste skart'n  

‘t Spreekt vo zich zejekers ? Loat ulder pustn stoan en komt nade schoeds! 

 

 

Als je vroagen et meug je alsan eke beln of e berichtje sturn via sms of via feesboek 

naje liefste leiders e 

 

Stevige poote/ linker 

Levendige Alpaca, Enthousiaste Steppelemming en Bedrijvige Boomklever 
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Wist je dat  

• … het terrein op groot kamp 45 graden scheef lag? 

• … Jeroen een crush had op Kaatje 

• … er een duivenkot op het terrein van klein kamp stond? 

• … de woudlopers heel graag ik heb nog nooit spelen?  

• … Floris berichten met zn Playstation typt omdat hij geen laptop heeft  

• … Cas meer in Zwitserland heeft gezeten deze vakantie dan in zijn thuisdorp Beernem 

• … ons nieuw lokaal bijna klaar zal zijn 

• … klein kamp één grote zandbak was  

• … we dit jaar 2 nieuwe hoofdleiding hebben? 

• … Oktoberfest dit jaar nog zotter zal worden? 

• … we echt zin hebben in het nieuwe jaar? 

• … de blauwalgen eindelijk uit de vaart zijn verdwenen? 

 

WIST-JE-DATJES 



 

 

 

 
 
 

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! 
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VERHUUR MATERIAAL 

http://www.scoutsbeernem.be/
mailto:verhuurscoutsbeernem@gmail.com
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Totemnaam: Ijverige witte dolfijn 

Geboortedatum: 14 september 1999 
Adres: Gladiolenstraat 17, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: Al 14 jaar! 

Studies/werk: Orthopedagogie  
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Er zijn natuurlijk super veel toffe scoutsmomenten want de scouts is 
gewoon SUPER TOF!! Maar als ik er één moet kiezen dan is het toch wel 
mijn laatste driedaagse. Het was afzien maar achteraf heb je zoveel toffe 

herinneringen en ik had dat jaar een nieuwe vriend gemaakt. Mijn vriend 
heette David en hij is de stok waarmee ik 3 dagen lang mee gewandeld 

heb. En dat schept toch wel een band. 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 
op kamp hebt gegeten? Het lekkerste is natuurlijk de SPAGHETTI! En 

er zijn geen minder lekkere gerechten want alles isgewoon super lekker 
     op kamp!  
 

Totemnaam: Goedhartige Zwaan 
Geboortedatum: 9 juni 1999 

Adres: Schooldreef 63, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: Ik start nu aan mijn 14e jaar ☺ 

Studies/werk: Economische Wetenschappen aan de Ugent 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Gezamenlijke HUDO-momentjes! En natuurlijk ook ravotten met de 
kapoentjes. 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit op 

kamp hebt gegeten? Het minst lekkere gerechtje was tijdens mijn eerste 
woudloperkamp. Het was pita, maar er zat ijsbergsla tussen en ik vond dit 

helemaal niet lekker waardoor ik en nog een paar vriendinnen onze pita 
stiekem (maar blijkbaar niet stiekem genoeg) in de afvalput hadden 
gesmeten. Als straf moesten we alle ijsbergsla opeten die nog over was . 

Het lekkerste gerechtje op kamp vind ik balletjes in tomatensaus met 
puree!            

 
 

Totemnaam: Zachtmoedige Beo 

Geboortedatum: 03/10/2000 
Adres: Stijn Streuvelsstraat 31 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 
Studies/werk: weet ik nog niet 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Toen Ruben Dewaele op kamp alle wostjes liet vallen op de grond 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 

op kamp hebt gegeten?  
Olle doagen Ribbn  
 

KENNISMAKINGSRONDE 

Charlotte  

Hanne  

Siri 
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Joke 

Hillewaert 

Totemnaam: Uitbundige Saki 
Geboortedatum: 29/10/2000 

Adres: Het huis bij de Skwidwinkel 
Aantal jaar actief in de scouts: 8 

Studies/werk: Cross media ontwerp 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Leider Axel zien kakken!  
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat 

je ooit op kamp hebt gegeten?  
Lekkerste is sowieso Siri en minst lekkere spaghetti na 

driedaagse 
 

 
 

 

 
 

Totemnaam: Zelfzekere slangenhalsvogel 

Geboortedatum: 21/10/1999 
Adres: Sijselestraat 106 8730 Oedelem 

Aantal jaar actief in de scouts: 7 jaar 
Studies/werk: Bedrijfsmanagement 

Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Alles! Scouts is the best! Maar als ik toch iets moet kiezen.           
Kampvuur momentjes. 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere 
gerechtje dat je ooit op kamp hebt gegeten? Minst 

lekkere: Chili con carne want je laat daar stinkende 
scheten van en omdat ik di bonen niet zo lekker vind. 

Lekkerste ooit: Spaghetti! Wie lust dat nu niet?! 
  

Justine  
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VICTOR 

BAEKE 

Mattice  

 
Totemnaam: Ondeugende Koelan  

Geboortedatum: 05/12/1997 
Adres: Vaart-Noord 7, 8730 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 16 
Studies/werk:Bedrijfsmanagement-Rechtspraktijk 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Alle driedaagses, omwille van de gekke verhalen en mooie 
herinneringen. 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je 
ooit op kamp hebt gegeten? Chili con carne! Ooit eens een wedstrijd 
“appelmoes eten” gedaan tegen Emile en Gilles. Dat is me minder goed 

bevallen… 
 

 

 

 

 

 

 

Totemnaam: Parmantig Sikahert 
Geboortedatum: 18/01/2000 
Adres: Bloemendalestraat naast het gemeentehuis. 

Aantal jaar actief in de scouts: Met een grote pauze tussen kapoenen 
en wouters kom ik op 9 jaar in totaal. 

Studies/werk:Fysica en sterrenkunde  
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 
Het woudloperweekendje omdat we dan het hele weekend alleen maar 

weerwolven hadden gespeeld en soms aten we ook wel iets maar vooral 
weerwolven. 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit op 
kamp hebt gegeten?  
Het lekkerste eten was de pasta met feta en rode pesto!!!  

Het minst lekkere was de brokjes macaroni, maar ik heb wel mijn bord 
leeg gegeten.  

 

 

 

 

Totemnaam: Charmante Stokstaart 

Geboortedatum: 15/07/1999 
Adres: Oude Vaartstraat 9 (aan’t Boothuis met de 3 bomen in 

de voortuin)  
Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar  

Studies/werk: Rechten Ugent 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Mijn eerste driedaagse bij de jonggivers. Een driedaagse 
wandelen is zo lastig maar zo leuk dat het onvergetelijk is.  

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat 
je ooit op kamp hebt gegeten? Minst lekkere: chili con carne 

want ik ben niet echt aan van die zuiderse pikante boel.  

Lekkerste: alles wat Simon Strobbe ooit heeft gemaakt!  
 

 

 

 

 

 

 

Ella 

Vanooteghem 
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Wout 

 
Totemnaam: Schalkse Vos 

Geboortedatum: 06/08/2000 
Adres: Bij Fran thuis 

Aantal jaar actief in de scouts: 10 jaar  
Studies/werk: Nog nader te bepalen 

Wat was jouw tofste scoutsmoment?  
Toen Emile mijn leiding werd was ik wel heel erg content ja! 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje 
dat je ooit op kamp hebt gegeten?  

Lekkerste: Alles wat Bert ooit klaargemaakt heeft! 
Minst lekkere: Alles wat ik niet mocht opeten omdat ik zo 

stout geweest was 
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Axel 

        Febe  

Liesbeth  

 

 

 
  

Totemnaam: Zorgeloze Hippo 
Geboortedatum: 03/11/1995 

Adres: kerktoren van het kapsalon. 
Aantal jaar actief in de scouts: zodanig veel dat de alzheimer 
opkomt? 

Studies/werk: goeie vraag hmmmm. 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

alle momentjes vanaf dat ik leiding was! <3 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 
op kamp hebt gegeten? Ribbekes! En minst lekker zal wel dezelfde 

ribbetjes zijn maar 3 dagen later… 

 
 

 

 
Totemnaam: Optimistische Ani  
Geboortedatum: 31 maart 2000  

Adres: Legeweg 15 Beernem  

Aantal jaar actief in de scouts: Al 4 jaar actief in de scouts 😊  

Studies/werk: Sociaal werk  
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Groot kamp ofcourse! Chillen met mijn scoutsmaatjes, altijd leuk!  
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 

op kamp hebt   
Het lekkerste vond ik natuurlijk de Wraps op kamp! Nog nooit zoiets 

hemels gesmaakt! 😉  

Maar van de spinazie was ik minder fan..  

 

 
 
 

Totemnaam: Onverschrokken Franse Bulldog 
Geboortedatum: 19 april 1999 
Adres: Lodistraat 91 8020 Hertsberge 

Aantal jaar actief in de scouts: Dit is mijn 14de actieve jaar. 
Studies/werk: Handelswettenshappen 

Wat was jouw tofste scoutsmoment? 
Mijn tofste scoutsmoment was om als kapoentje voor de eerste keer 
aan een kampvuur te gaan zitten. 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 
op kamp hebt gegeten? Het lekkerste kamp eten vind ik wap (worst 

appelmoes en patatjes). Het meest vieze vind 
ik de pudding na het nachtspel bah. 
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Cas Wouters 

 
Totemnaam: Afwachtende dromedaris 

Geboortedatum: 23 november 1998 
Adres: Zinal, Zwitserland 

Aantal jaar actief in de scouts: 13 jaar 
Studies/werk: Leerkracht secundair onderwijs Nederlands en 

geschiedenis 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 
Alle driedaagses, ik keek hier altijd zo naar uit en heb er nog altijd 

zeer toffe herinneringen aan, want wandelen is toch zo fijn! 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je 

ooit op kamp hebt gegeten? De hete bliksem van op klein kamp 
was toch wel een topper en het minst lekkere gerecht was toch wel 

witte bonen in tomatensaus als ontbijt. 
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Thymon 

Vantieghem 

Lukas 

Bert 

 

 

 
 

Totemnaam: Zelfzekere Sifaka 
Geboortedatum: 18 september 1998 

Adres: Doorgaans te vinden int scoutslokaal  
Aantal jaar actief in de scouts: 15jaar  

Studies/werk: PB Autotechnologie 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Wieder zijn ne leutige bende tis assan geestig   
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je 

ooit op kamp hebt gegeten?  
+: Spaghetti, smaakt eke als je drie dagen droge koeken e 

gegeten 
- : Die patchamanka, Rebben onder de grond da doe je 

niet (twas niet mijn idee) 
 

 

 
 

Totemnaam: Speelse Slingeraap 

Geboortedatum: 12-08-1997 
Adres: Schooldreef 56 8730 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 16 
Studies/werk: Security & Network Engineer 

Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Totamisatie en driedaagse 😊 zijn herinneringen die je nooit meer zal 

vergeten! 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat  
De spaghetti na driedaagse! 

 
 

 

 
 

 
Totemnaam: Fantasierijke Argali 

Geboortedatum: 9 september 1998 
Adres: Rollebaanstraat 35 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 
Studies/werk: Nog niets beslist 

Wat was jouw tofste scoutsmoment? 
Wanneer ik mijn totemnaam kreeg natuurlijk! 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat 
je ooit op kamp hebt gegeten? Alles wat ik de laatste 2 jaar 

zelf heb klaar gemaakt op groot kamp! 
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Eleni Tanghe 

 
 

 
 

 
 
Totemnaam: Bedachtzame Bergbever 

Geboortedatum: 04/02/1999 
Adres: Stijn-Streuvelsstraat 31, Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: Nu mijn 13e jaar! 
Studies/werk: Psychologie, UGent 
Wat was jouw tofste scoutsmoment? 

Moeilijke vraag omdat ik veel fantastische momenten heb beleefd. Maar 
om een moment te kiezen: totemisatie! Samen met mijn vrienden afzien 

en samenwerken om dan eindelijk je eigen totemnaam te krijgen! Ook 
de gezellige babbels op de groepshudo en de kampvuurmomenten niet 
te vergeten! Of het toekomen van 3 daagse op het kampterrein! Het 

groepsgevoel dat je dan voelt is echt onbetaalbaar. Valt het jullie op dat 

ik echt niet kan kiezen? 😉  

Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje dat je ooit 

op kamp hebt gegeten? 
     Het allerlekkerste was chili con carne met tortillachips of de hete  
     bliksem van het afgelopen klein kamp! Het minste zal iets met kaas  

     geweest zijn, want dat lust ik niet zo graag!  



28 

 

 

Floris  

Fran 

 

 

Totemnaam: Bedrijvige Boomklever  
Geboortedatum: 10/04/1998 

Adres: Bachten de kupe 
Aantal jaar actief in de scouts: 15e jaar  

Studies/werk: professionele bachelor 
autotechnologie  

Wat was jouw tofste scoutsmoment? 
da moment daar ergens tussen 2004 en 2019 elke 

zaterdag om de 2 weken van 14u-17u en e paar 
dagen inde vakantie da was wel geestig ja. 

Wat was het lekkerste en het minst lekkere 
gerechtje dat je ooit op kamp hebt gegeten?  

Lekkerste: de spaghetti met confituur op 3-daagse 
een aantal jaar terug. 

          Minst lekkere: de vuurdrank, maar da wastem wel 

          waard! 
 

Totemnaam: Enthousiaste Steppelemming 
Geboortedatum: 13/03/1997 

Adres: Neffest den ottostrade 
Aantal jaar actief in de scouts: 16e jaar  

Studies/werk: Dakdekker  
Wat was jouw tofste scoutsmoment?  

Dat ik met Arthur in de voedselput aan het vechten was.  
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje 

dat je ooit op kamp hebt gegeten?  
Lekkerste: Alle dagen rebben 

Minst lekkere: Het moment dat Arthur me in de voedselput 
duwde toen hij het gevecht won!  

 

Totemnaam: Levendige Alpaca 
Geboortedatum: 24/04/1783 

Adres: Ergens in wingene! 
Aantal jaar actief in de scouts: 12 jaar  

Studies/werk: Beeldhouwkunst 
Wat was jouw tofste scoutsmoment?  

Toen ik terug in de leiding kwam! 
Wat was het lekkerste en het minst lekkere gerechtje 

dat je ooit op kamp hebt gegeten?  
Lekkerste: Iets met vanille 

Minst lekkere: Alles wat ik op driedaagse niet mocht opeten 
  

 

 

Andres 

Bruyninckx  
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Gelieve bij problemen die niet met activiteiten te maken hebben eerst onze 
verantwoordelijke voor communicatie, Victor Baeke te contacteren! 

 
 
Communicatieverantwoordelijke 
Victor Baeke 
 
 
Groepsleiding 

  

                  0493195156 
 
 

 

Charlotte Vanneuville 0493 02 88 10 

Emile Vanassche 0477 39 64 77 

 
Kapoenen 

 

Siri Tanghe 
Hanne Vandenbroucke 
 

0495124824 
0477 41 85 86 

Wouters woutersscoutsbeernem@gmail.com 

Victor Baeke 0493195156 

Ella Vanooteghem 0491 29 81 62 

 

Woudlopers 

 

woudlopersscoutsbeernem@gmail.com 

Febe Decraemer 
Axel Leyseele 

0471 21 69 17 

0478 34 29 26 

 

Jonggivers 

 

jonggiversscoutsbeernem@gmail.com 

Bert Vandenberghe 
Lukas Minne 

0478 82 15 00 
0474 12 65 82 

 

Givers 

 

giversscoutsbeernem@gmail.com 

Floris Vanpoucke 0479 33 23 03 

Fran Van Coppenolle 0479 33 24 34 

  

 

mailto:woutersscoutsbeernem@gmail.com
mailto:woudlopersscoutsbeernem@gmail.com
mailto:jonggiversscoutsbeernem@gmail.com
mailto:giversscoutsbeernem@gmail.com
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