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Beste scout, ouder of sympathisant 

Wanneer ik dit hier schrijf, nadert het einde van de zomer. Een zomer waarin we met de 

scouts veel plezier hebben beleefd en mooie herinneringen hebben opgebouwd. De 

kapoenen, wouters en woudlopers trokken erop uit naar Meerle. Een fantastisch kamp 

met een klein hittegolfje en een paar rupsjes. Onze oudere takken trokken naar Büllingen 

waar ze ook een spetterend tentenkamp beleefden. 

Ondertussen is ons nieuw scoutsjaar aangebroken. We staan dit jaar paraat met maar 

liefst 28 leiding om jullie allemaal te animeren. Voor we jullie laten kennismaken met 

onze nieuwe leiding (achteraan in het boekje), willen we toch ook nog eerst onze 

oudleiding bedanken. Lieve Emile, Victor, Cas en Eleni bedankt voor jullie tijd, inzet en 

enthousiasme die jullie allemaal in de scouts hebben gestoken.  

Dit jaar mogen we ook onze nieuwe hoofdleiding verwelkomen. Mattice en Lukas zitten 

vol met nieuwe ideeën en kijken er al naar uit om de scoutsboot te leiden en veilig naar 

volgende jaren te varen.  

Intussen zijn we ons ook al aan het voorbereiden op de avondmarkt die voor de deur 

staat. De avondmarkt is toch één van déééé evenementen van het jaar. Wij staan met 

heel onze leidingsploeg paraat om jullie te verwelkomen in onze tent waar we veel 

ambiance zullen maken voor groot en klein, de avond sluiten we dan af met een 

spetterende fuif. We nodigen u dan ook graag uit om een drankje te komen drinken en 

de scoutssfeer te komen opsnuiven. Verder vindt in het tweede semester onze scoutsfuif 

plaats. We organiseren weer een Oktoberfest op zaterdag 19 oktober. Ook dit jaar staan 

we weer paraat in onze tirolkleedjes en lederhosen en zullen de droge worsten klaar 

hangen. 

De weekendjes vinden plaats in het tweede semester. De data voor kampen en 

weekendjes zullen terug te vinden zijn in het volgende boekje.  

Stevige linker 

Zelfzekere Slangenhalsvogel  
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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 40 euro te storten VOOR 18 

September 2019! 

 

Ons rekeningnummer: BE16 738-1020395-74 

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.  

Bij vragen kan u altijd mailen naar het e-mailadres van de tak waar uw zoon of 

dochter in zit of naar de hoofdleiding. Deze info bevindt zich op p.30 van dit 

boekje.  

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 lidgeld komt neer op 10 

euro. 

Aarzel dus 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, daarom garanderen we alle discretie.  

Passeer ook gerust eens bij uw mutualiteit om een financiële tegemoetkoming te 

vragen voor het lidgeld en de kampbijdrage. Bijna elke mutualiteit voorziet dat.  

 

Meer weten? Kijk dan ook eens op www.scoutsbeernem.be onder: Lid worden.  

mailto:groepsleiding@scoutsbeernem.be
http://www.scoutsbeernem.be/
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Beste kapoenen, het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur. Jullie leiding 

heeft er alvast weer superveel zin in om er weer een spetterend jaar van te 

maken. Neem snel een kijkje hieronder en ontdek welke supertoffe activiteiten 

we dit semester zullen doen! 

7 september: Startdag (10u - 17u) 

Vandaag leerden jullie je leiding kennen. Helaas is deze superleuke dag alweer 

voorbij. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. 

14 september: Kennismakingsactiviteit (14u - 17u) 

Vandaag leren jullie je mede-kapoenen beter kennen. Hopelijk zijn jullie een 

beetje goed in namen onthouden, want dat zal nodig zijn vandaag! 

20 september: vrijdag Avondmarkt (19 u -…) 

Dit is geen officiële activiteit, maar zoals elk jaar staat onze scoutstent weer op 

de avondmarkt. Iedereen is welkom dus neem maar jullie oma’s, opa’s, meters, 

peters, vrienden, buren… mee. Er is voor elk wat wils om jullie dorst te lessen en 

de hongerige personen zullen zeker ook bij ons terecht kunnen! Hopelijk zien we 

jullie daar! 

28 september: Voel-proef-ruik en muziek quiz (14u - 17u) 

Vandaag komen we te weten wie de beste quizer onder ons is, hopelijk hebben 

jullie goede smaakpapillen, reukorganen, tastorganen en gehoorbeentjes, want 

deze zullen jullie zeker nodig hebben vandaag om deze quiz te winnen 

12 oktober: Bosspel in Bulskampveld (14u - 17u) 

We verzamelen om 14u op de parking aan de kant van het restaurant (parking 

Driekoningen) voor een supercool kapoenenbosspel. Om 17u kunnen jullie je 

kapoen hier weer komen ophalen. Vergeet je warme kledij en je goede 

stapschoenen niet aan te doen. 

19 oktober: minifuif-maxipret in de BOEST (drogenbrood) (19u - 21u) 

Haal jullie innerlijke feestbeest maar naar boven, want vandaag zullen we eens 

kijken wie de dancequeens en dancekings van de kapoenen zijn. Wij zorgen ook 

voor een hapje en een drankje voor alle feestbeesten! 

31 oktober: Halloween (19u - 21u) 

Kom je mee griezelen met ons? Verkleed je in je engste monster, heks, 

vleermuis, spook… en doe mee met ons grote-Halloween-kapoenen-spel 
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23 november: Laddercompetitie (14u - 17u) 

Vandaag testen we wie de sterkste kapoen is. Zorg maar dat jullie veel spinazie 

gegeten hebben en maak je klaar voor de strijd tegen de andere kapoenen. Wie 

krijgt vanaf vandaag eeuwige roem? 

7 december: Sinterklaas (14u - 17u) 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij komt speciaal voor ons 

naar het scoutslokaal! Hopelijk zijn jullie dit jaar een beetje braaf geweest, want 

de zwarte pieten hebben ook dit jaar weer een grote zak mee voor de stoute 

kindjes!  

21 december: Kerstfeestje (17u - 20u) 

Ho, ho, ho de kerstman is weer in het land. Vandaag houden we ons jaarlijkse 

supergezellige kerstfeestje. Verkleed je in een rendier, kerstman of kerstboom 

en breng een cadeautje mee te waarde van 5 euro. 

25 januari: Filmavond (18u - 20.30u) 

We maken er een supergezellige avond van. Doe maar jullie chillkleren aan zoals 

een onesie, pyjama, chillpull of neem een dekentje mee zodat jullie rustig 

kunnen relaxen. 

 

Stevige linker, 

Louise, Philine, Wout, Dries, Sander en Hanne 

Also known as: 

Eigenwijze Scholekster, Gezellige Sneeuwuil, Speelse Petrel, Dromerige Alpaca, 

Oprecht Rendier en Goedhartige Zwaan 

kapoenenscoutsbeernem@gmail.com 

 

 

  

mailto:kapoenenscoutsbeernem@gmail.com
mailto:kapoenenscoutsbeernem@gmail.com
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Beste wouters 

Hier zijn we weer, klaar voor een prachtig jaar vol met vrienden, gelach en 

plezier.  

Wij kijken er superhard naar uit om jullie terug te zien. 

Tot op de supertoffe, niet te missen, awesome, coole, massasstoere, 

ubergeweldige, activiteiten! 

7 september: Startdag (10u - 17u) 

Deze dag is ondertussen al gepasseerd, maar we hopen dat jullie het enorm leuk 

vonden. Een nieuwe start, een nieuw begin van alweer een spetterend jaar met 

veel liefde en plezier. Hopelijk zien jullie het evenveel zitten als de leiding! WIJ 

HEBBEN ER HEEEEL VEEEL ZIN IN. 

20 september: Avondmarkt (19u - …) 

DIT IS GEEN OFFICIELE ACTIVITEIT!! Als jullie willen kunnen jullie een drankje 

drinken en een braadworst eten. En natuurlijk een dansje placeren met jullie 

allertofste leiding. 

28 september: Modderspelletjes (14u - 17u) 

Vandaag spelen we modderspelletjeeees, doe jullie vuilste kleren aan. Want 

vandaag worden jullie niet normaal super vuil!!!! 

Tip voor de mama en papa: Leg een vuilniszak in de auto       

12 september: Wouters het woud in met de wouten (14u - 17u) 

We verzamelen aan de parking van het restaurant in Bulskampveld. Haal jullie 

beste Padvinderskills maar naar boven !  

31 oktober: Trick or Treat Halloweentocht (18u30 - 20u30) 

Jullie weten al wat voor dag het is vandaag. Doe jullie engste verkleedkleren aan 

want we gaan op een griezeltocht ! Wie is de woutersnoepjesjager van de 

dag???? Rarara… 

9 november: Wereldoorlog nummer 3 (14u - 17u)  

Kom vandaag gecamoufleerd toe want wie gezien wordt, wordt … (er zal dan iets 

gebeuren, maar wat dat moet je zelf te weten komen. Dit kan enkel maar als je 

komt). Want misschien is de derde wereldoorlog uitgebroken, wie weet. 

 

 



8 
 

23 november: Zwemmen in de alk (13u30 - 17u) 

We spreken af om 13u30 aan de ingang van het zwembad van de Alk. OPGELET: 

Dit zwembad ligt in Wingene naast de Brandweer! Breng je zwembandjes, 

handdoek en je mooiste zwemgerief mee. Wie weet doen we een 

zwembadtrucjesshow. Laat jullie beste trucjes maar bovenkomen       

7 december: Sinterklaar (14u - 17u) 

Zijn er wouters stout geweest dit jaar? We zullen het vandaag te weten komen. 

En het allerbelangrijkste, WIE KOMT ER IN DE ZAK VAN DE PIET TERECHT???  

Als je niet in de zak moet, dan krijg je iets lekkers…  

21 december: Kerstfeestje (19u - 22u) 

How how how prettig kerstfeest, doe allemaal jullie kerstpakje aan en neem een 

pakje mee ter waarde van 5 euro. 

Iedereen is goedgezind want krijgt een pakje van een medewouter mee naar 

huis, misschien krijg je een pakje van de leiding hihi. 

11 januari: Filmavond (19u - 21u) 

Vanavond ligt alles in jullie handen, jullie mogen zelf kiezen welke film het wordt 

en wij zorgen voor wat lekkers. Dresscode: jullie mooiste pyjama!! 

25 januari: Iglo’s bouwen (14u - 17u) 

Brrrrr, trek maar jullie warmste kleren aan want het wordt een koude dag 

vandaag. Vanmiddag zijn we echte eskimo’s. Als we geen iglo’s kunnen bouwen 

gaan we op zeehondenjacht.  

 

Stevige linker en dikke zoentjes 

Wout, Wout, Siri, Roan, Marie en Charlotte 

Also known as: 

Schalkse vos, Avontuurlijke raccoon, Zachtmoedige beo, Argeloze oerang-oetan, 

Ondeugende mantella en Ijverige witte dolfijn  

woutersscoutsbeernem@gmail.com 

 

 

  

mailto:woutersscoutsbeernem@gmail.com
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Beste Woudlopers,  

Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen, maar hierbij ook het  

nieuwe Scoutsjaar. Een jaar vol leuke activiteiten, mooie  

herinneringen en (nieuwe) vrienden voor het leven.  

 

7 september: Beginday (10u - 17u) 

Doe jullie bottekes maar aan, want we gaan de beken van beernem en 

omstreken verkennen. 

 

28 september: Dirty games (14u - 17u) 

Vandaag spelen we van die kiezige en vuile spelletjes. Dus doe maar jullie witste 

t-shirt aan . 

 

12 oktober: Kamptechnieken (16u - ...) 

Kamptechniekmeesterleider Ward en zijn heerlijke assistenten leren jullie 

vandaag alles over tenten opzetten en sjorren. De activiteit begint om 16 uur en 

jullie kunnen dan natuurlijk ook blijven slapen in de tenten op het scoutsterrein 

(optioneel). Vanaf 19u30 begint de ouderavond (verdere info volgt). 

 

31 oktober: Hallooowwwiieennnn (19u – 21u30) 

Vannacht gaan we op spekketocht . Hoe beter je verkleed 

bent, hoe meer snoep 

 

23 november: Be ready 4 threedayse (14u - 17u) 

Oh spannend  

 

7 december: Sinter  (14u – 17u) 

Liefste stoute kindjes, hij is weer helemaal vanuit spanje gekomen, speciaal om 

ons te komen bezoeken in ons nederig scoutslokaal. Hopelijk heb je je een beetje 

misdragen dit jaar, zodat de sint je allemaal belachelijke opdrachtjes kan doen 

uitvoeren  
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21 december: Xmasbrunsj (10u30 - 14u30) 

Wat is er beter dan ontbijten met je beste maatjes op kerstdag? Da's waar, 

niets. 

Dus kom maar allemaal af en breng een cadeautje mee voor onder de kerstboom 

 
 

11 januari: Sleepsacgames (19u - 22u) 

Lieverds, vanavond doen we gezellige slaapzakspelletjes en praten we over onze 

gevoelens. Dus doe maar allemaal jullie slaapzakken en geurkaarsen mee want 

het zal een intens leuke avond worden.  

 

25 januari: The big suprise-activiteit (14u - 17u) 

Rarara  

 

Stevige linker en tot op de activiteiten! 

Brecht, Fran, Axel, Justine & Ward 

Also known as: 

Eigenzinnige Hamadryas, Levendige Alpaca , Zorgeloze Hippo , Uitbundige Saki & 

Gedreven Poema 

woudlopersscoutsbeernem@gmail.com 

  

mailto:woudlopersscoutsbeernem@gmail.
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Goeiemorgen beste Jonggivers!  

Aanschouw onze activiteiten voor het eerste semester. Er zit niet één  

slechte activiteit tussen, echt waar! Wij zien het echt volledig zitten, 

hopelijk jullie ook!  

 

7 september: Startdag (10u – 17u) 

’t Was weer geestig e!  

20 september: Avondmarkt (19u - …) 

Naar jaarlijkse traditie staat jullie leiding zich opnieuw heel de avond te pletter te 

werken om heel Beernem en omstreken een feestende avond/nacht te geven. 

Natuurlijk zijn jullie ook welkom! Kom gerust eens langs om iets te drinken of te 

eten. Voor de duidelijkheid: dit is GEEN officiële activiteit.  

28 september: Smokkelspel @Brugge (14u - 17u) 

Deze middag toveren we Brugge om in Mexico City. Aangezien mensensmokkel 

en drugssmokkel nog steeds illegaal is, zorgen wij voor legaal smokkelwaar. 

Jullie worden verwacht aan het station van Beernem. Het uur volgt nog.  

5 oktober: Surprise (14u - 17u) 

Ja we weten het, het is vroeg voor een verrassingsactiviteit. Maar toch doen we 

het! En geloof ons, het is voor jullie eigen bestwil!  

12 oktober: Bosspel (14u - 17u) 

We trekken nog eens het bos in! En waar anders dan in Bulskampveld om een 

goed, scoutesk bosspel te spelen! Je brengt best je beste camouflagekledij mee 

en een reservepull/schoenen voor mocht het nodig zijn.  

19 oktober: Oktoberfest 

Dit is opnieuw GEEN officiële activiteit maar jullie zijn meer dan welkom om 

enkele uurtjes mee te komen feesten.  

2 november: Halloweeeeeeen (18u - 21u) 

Vanavond krijgen wij de kans om jullie eens echt goed te doen verschieten. En 

verschieten ga je! Bonuspunten voor alle jonggivers die verkleed komen, de 

leiding komt ook verkleed!  
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23 november: Dropping (18u30 - 21u30) 

Wel, ’t is vrij simpel hé. Zorg dat je de weg terugvindt!  

7 december: De man met de grijze baard (14u - 17u)  

Jawel hooooor, daar is hij dan weer. Hij kan het niet laten om toch iedere keer 

binnen te springen in het Malehof. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, 

anders zal je het geweten hebben!  

21 december: Het eren van Jezus in zen kribbeken (18u30 - 21u)  

Het is de tijd van het jaar om allemaal gezellig samen te zitten rond een boom 

met lichtjes en ballekes in. Breng allemaal een presentje mee van ongeveer 5 

euro, max 10 euro! Voor de chefkoks, breng hapjes mee! Wij zorgen voor de 

(non-alcoholische) cava! 

25 januari: Filmpje (18u30 - 21u30)  

Na ons een hele tijd gemist te moeten hebben, komt jullie leiding nog eens van 

achter hun bureau (behalve onzen Floris want das een rasechte werkmens). We 

misten jullie en daardoor besloten we om samen gezellig een filmpje te kijken!  

 

Stevige linker, 

Liesbeth, Ella, Febe, Mattice & Floris 

Also known as: 

Onverschrokken Franse Bulldog, Parmantig Sikahert, Optimistiche Ani, Charmante 

Stokstaart & Enthousiaste Steppelemming 

jonggiversscoutsbeernem@gmail.com 

  

  

mailto:jonggiversscoutsbeernem@gmail.com
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Gegroet Givers,  

Het nieuwe scoutsjaar gaat alweer van start en wij zijn er helemaal               

klaar voor om er een onvergetelijk jaar van te maken, hopelijk jullie ook! 

 

7 september: Startdag (10u - 17u)  

smokkelen  

20 september: Avondmarkt (19u - …)   

Geen officiële activiteit, altijd welkom voor een goeie boerie worst en een goeie 

frisse gele pretpaal, voor de jongeren is er frisdrank. Ja het is tegen jullie -16 

jarigen. 

28 september: Gijzeling (14u - 17u) 

Er wordt gewoon iemand gegijzeld “joke 9/08/2019 20:18” ofni kut?  

12 oktober: Allemoale na Bruhhe (13u - 17u45) 

13u aan station Beernem. De tring wacht niet. Wie abo heeft pakt ma mee, de 

rest vraag een centje aan de patron thuis. 5 euro will do, en aje kreimtje schikt 

soldaat te maken vraag wa extra aan de patron. 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging (6u - …) 

‘s Morgens is er te Brugge een ontbijt voorzien en ook wat gave klanken. Zorg 

dat je hemd schoon in de plooi ligt, ps schoolbel gaat om 8u30 

19 oktober: Oktoberfest 

Geen officiële activiteit, in lederhosen ister altijd meer plezier, die goede 

zwettende worsten zullen er ook weer zijn. Die van thymon ook. 

26-27 oktober: Spring int veld 

Enkel voor 16+ meer info volgt via postduif en rooksignalen (kijk hiervoor bij 

zonsondergang richting de pree), vergeet de maandcycli van 26 op 27 je klokie 

niet te verzetten. 

2 november: Halloween (19u - 22u30)  

Zwemgerief is een must vergeet snorkel en boormachine niet.  
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23 november: Speurtocht (14u  -17u) 

Je wordt verwacht in Sherlock outfit, een bobie is ook altijd handig. Pakt wa eten 

mee vo da beestje eh!  

7 december: Sinterklaas (18u - 20u) 

Jis ier were, ie bluf ma were komen die vuile spanjaard, laat allemaal je baard 

groeien. Nolbaardje telt voor de meiskes. 

21 december: Die keirel me ze dikke buik eeft ne quiz (18u - 22u) 

Voorzie een boom wiender voorzien de ballen. Zorg voor goeie potgrond dat de 

boom stevig staat. Schop is aanwezig in het lokaal. 

11 januari: Kinenight (20u30)  

Pakt al 20euries mee, meer info volgt via muleboek, er zien mussels te 

verkrijgen in de cine. 

25 januari: Lukas den bospoeper (14u – 17u)  

Tis in Bulskamp te doen. Aan die parking eh. (Ghilliesuit is echt wel handig) 

8 februari: Ule ule ule, ip je mulle (13u - 17u45)  

Das een doordenkertje eh, praktische info volgt na overleg.  

22 februari: Love island (14u - 17u) 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene zwangerschappen. Braziliaanse 

landingstrips zijn weer in. 

 

Elk zenen dag, de leidink 

Thymon, Bert, Lukas en Joke 

Also known as: 

Zelfzekere Sifaka, Fantasierijke Argali, Speelse Slingeraap & Zelfzekere 

Slangenhalsvogel 

 

giversscoutsbeernem@gmail.com 

  

mailto:giversscoutsbeernem@gmail.
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  JINS 
De Jin activiteiten zullen samen met de jins gepland, 

georganiseerd en beleefd worden.  

Communicatie zal via de gesloten facebookgroep en 

whatsapp gebeuren. 

Stevige Linker,  

Bedrijvige Boomklever 
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Avondmarkt 

20 september  

     

 

 

 

 

Dag van de 

Jeugdbeweging  

18 oktober 

 

 

Oktoberfest.   

19 oktober 

 

 

 

 

Spaghettiavond in OC de kleine beer 

4 april  
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Totemnaam: Gezellige Sneeuwuil  
Geboortedatum: 8 mei 2001 

Adres: Oude Vaartstraat 9, Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 13 

Studies/werk: Criminologie  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Een (knappe) 

man! ’t Is een keer iets anders hé ☺ 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 

gedaan? Telt kampvuur mee als een activiteit? 
Zoniet, driedaagse! Het is amper bloed, vaak 

zweet en soms tranen maar je komt altijd terug 
met van die zotte verhalen die je maar één keer 

in je leven meemaakt.   
 

Totemnaam: Goedhartige Zwaan 
Geboortedatum: 9 juni 1999 

Adres: Schooldreef 63, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 15e jaar  

Studies/werk: Economische Wetenschappen aan de 

Ugent 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag van 

leven willen ruilen? Met mijn kat! Gewoon echt de 
hele tijd niets doen en zoveel eten als ik wil ;) 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 
gedaan?  Alle activiteiten zijn altijd supertof! Maar de 

leukste activiteit was het vuil spel in mijn tweede jaar 
jonggiver. Er was zoveel modder dat je elkaar gewoon 

niet meer kon herkennen. Vlottentochtjes en de 
Sinterklaasactiviteiten vind ik ook altijd heel leuk! 

 
Totemnaam: Speelse Petrel 

Geboortedatum: 7/10/2001 
Adres: Gravenstraat 13, 8750 Wingene 

Aantal jaar actief in de scouts: 6 

Studies/werk: Houttechnologien 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Luan Oliviera, omdat dat een massa’s goeie 

skater is. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?   
3-daagse op groot kamp, altijd bere! 

 

KAPOENENLEIDING 

Philine 

Hanne 

Vandenbroucke 

Wout Janssens  
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Totemnaam: Eigenwijze scholekster  

Geboortedatum: 23 november 2001  
Adres: Vaart-Noord 7, 8730 Beernem-City 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 
Studies/werk: Studente 

Dierenartsassistente aan HoGent  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Met een kat, heel benieuwd wat die de hele 

dag uitspoken!  
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?   
Modderspelletjes  

 
 

Totemnaam: Oprecht Rendier 

Geboortedatum: 24/08/2001 

Adres: Gladiolenstraat 17 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 12e begin 

nu aan mijn 13e jaar 
Studies/werk: Vliegtuigtechnieken 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen? Ik zou heel 

graag een dag ruilen met ‘The Flash’ want die 
is super snel en kan tijdrijzen 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? Het grootte smokkelspel aan 

de vaart richting Sint-Joris das met sluipen 

enal       

 
 

Totemnaam: Dromerige Alpaca 

Geboortedatum: 26/07/2001 
Adres: Rollebaanstraat 35 

Aantal jaar actief in de scouts: 13 

Studies/werk: Schrijnwerker 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Met Gert van samson, dan heb ik ook eens 

een dag een pratende hond. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?   
De 3-daagsen op kamp #bere #demax  

 
 

Louise Baeke 

Sander Vanneuville 

DRIES VANDENBERGHE 
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Totemnaam: Ijverige Witte Dolfijn 

Geboortedatum: 14 september 1999 
Adres: Gladiolenstraat 17 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar denk ik 
Studies/werk: Orthopedagogie in Kortrijk 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen? Ik zou denk ik wisselen 

met de baas van Walibi of Bobbejaanland zodat ik 
elke dag op de attracties kan en natuurlijk de 

wachtrij kan voorsteken. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 

gedaan? Het rode-draadspel van groot kamp in 
Tavigny, waarbij we in het begin van het kamp 

een persoon; een woord en een daad kregen. We 
moesten proberen om die persoon het woord te laten zeggen of de daad te 

doen. Als dat gelukt was waren zij dood en zo hadden we op het eind één 

winnaar. 
 

Totemnaam: Schalkse Vos 
Geboortedatum:  6 augustus 2000 

Aantal jaar actief in de scouts: 11 
Studies/werk: Wijsbegeerte 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen? Met helemaal 

niemand. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Woudloperkeuken. 
 

 
 

Totemnaam: Avontuurlijke Raccoon 

Geboortedatum: 9/03/2001 
Adres: Hillesteenweg 43, 8750 Wingene 

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

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen?  

Daffy Duck, wat die beker allemaal kan, amai, 
strooien hoedje af.  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 
gedaan?  

24u-spel, want dan kan je op een steen slapen.   
 

 

WOUTERLEIDING 

Charlotte  

Wout Van Coppenolle 

Wout Vandevyvere 
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Totemnaam: Ondeugende Mantella 

Geboortedatum: 5 maart 2001 

Adres: Beekstraat 132, 8730 Oedelem  
Aantal jaar actief in de scouts: 8 jaar 

Studies/werk: Criminologie 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Ik zou graag 
eens een vogel willen zijn voor een dag!! 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? Sinterklaasactiviteiten en 

kerstfeestjes!!! 
 

 
 
 

Totemnaam: Argeloze Orang-oetan 

Geboortedatum: 25 Augustus 2001 

Adres: Berenheemstraat 12, Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 

Al 13 beire jaren!!!  

Studies/werk: Elektrotechnieken 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Agnus Young de gitarist van ACDC. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? 

De leukste activiteit die ik al gedaan heb is 
3-daagse. Zo’n activiteit vergeet je nooit. 
 

 
Totemnaam: Zachtmoedige Beo 

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

Aantal jaar actief in de scouts: 13 

Studies/werk: verpleegkunde 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Met Carlos 
Slim Helú. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? de wip 

 
 
 

 

Marie Hudders 

Siri Tanghe 
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Totemnaam: Uitbundige Saki 
Geboortedatum: 29 Oktober 2000 

Adres: Wingene steenweg 32 
Aantal jaar actief in de scouts: 8 

Studies/werk: Grafisch ontwerp 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Jasmijn van 
W817 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Mislukte petit beurre taart 

met de kapoentjes  
 

 

 
Totemnaam: Gedreven Poema  

Geboortedatum: 9 augustus 2001 

Adres: Bloemendalestraat 63, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 12, ik start 

mijn 13de jaar vol enthousiasme.  
Studies/werk: Industrieel ingenieur - 

bouwkunde 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Ik zou het 
niet weten, ik ben tevreden zoals het is. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Op kamp gaan … of is dat 

geen activiteit?? 
 

Totemnaam: Eigenzinnige Hamadryas 
Geboortedatum: 27/01/2001 

Adres: Bloemendalestraat 41, 8730 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 
Studies/werk: Prof bachelor 

elektromechanica 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Popeye, omdat hij met één blik spinazie super 

sterk wordt 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Sjorren  
 

 

WOUDLOPERLEIDING 

Justine Eelbode 

Ward Van Damme 

Brecht Stevens 
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Totemnaam: Zorgeloze Hippo 
Geboortedatum: Den oudsten van de 

bende  

Adres: Kapper Alex  
Aantal jaar actief in de scouts: heel 

lang 
Studies/werk: Keurslagers 

Als je mocht kiezen, met wie zou je 
één dag van leven willen ruilen?  

Men papa, kzou heel graag eens een goeie 
coupe knippen!  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?   

Nachtspel het voorbije klein kamp.  
 

 
Totemnaam: Levendige Alpaca 

Geboortedatum: 24/04/1875 

Adres: wegens te veel fanmail, maak ik deze niet 
meer bekend 

Aantal jaar actief in de scouts: sinds 1965  
(dus al een tijdje) 

Studies/werk: master beeldhouwkunst in 
Antwerpen 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen? Met mijn grootse 

vijand en met haar leven in een afgrond rijden… 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 

gedaan? Foodtwister, bekentocht, doop, baseball 
met eitjes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Leyseele 

Fran Van Coppenolle 
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Totemnaam: Charmante stokstaart  

Geboortedatum: 15/07/1999  
Adres: Oude Vaartstraat 9 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 
Studies/werk: 3e Bach Rechten Ugent  

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen?  

Adam Sandler 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 

gedaan?   
Het grote smokkelspel tijdens het weekendje van 

2007. Ik zou er alles voor geven om het nog eens 
te spelen!  
 

Totemnaam: Enthousiaste Steppelemming  
Geboortedatum: 13 maart 1997 

Adres: aan de visvijver 

Aantal jaar actief in de scouts: 17 jaar 
Studies/werk: dakwerker 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen? Iemand van 

het personeel van de domino’s 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Brandende zeeslag 
 

Totemnaam: Parmantig Sikahert 

Geboortedatum: 18/01/2000 
Adres: Bloemendalestraat 

Aantal jaar actief in de scouts: 9 jaar 
Studies/werk: Industrieel ingenieur  

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen? Dumbledore  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 

gedaan?   
Blaaspijpjes gevecht op kamp volgens mij in het 

jaar 2012 (zotste kamp). Chillen was ook wel altijd 
mijn favoriete gedeelte van de activiteit.   

 
 

 

JONGGIVERLEIDING 

Mattice De Schagt 

Floris Vanpoucke  

Ella Vanootegem 



24 
 

Totemnaam: Optimistische Ani  
Geboortedatum: 31 maart 2000  

Adres: Legeweg 15  

Aantal jaar actief in de scouts: 5 jaar  
Studies/werk: Sociaal werk  

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen?  Simon 

Strobbe! Em is bere        

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?   

Samen in de tent liggen en praten over onze 
gevoelens  

 
 

 
 

 
Totemnaam: Onverschrokken Franse Bulldog 

Geboortedatum: 19/04/1999 

Adres: Lodistraat 91 8020 Hertsberge 
Aantal jaar actief in de scouts: 15 

Studies/werk: Handelswetenschappen aan 
de UGent 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen?  

Ik zou wel graag eens m’n totemdier zijn.  
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Bekentocht 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Febe De Craemer 

Liesbeth Burggraeve 
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Totemnaam: Zelfzekere Sifaka 

Geboortedatum: 18/09/1998  
Adres: Groene gordel van Brussel 

Aantal jaar actief in de scouts: 16 jaren 
waar ik nog nooit 1 spijt van heb gehad! 

Studies/werk: PB Autotechnologie  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Piet 
Oosterlynck, een dag de baas zijn van Bert 

moet altijd leuk zijn 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Telt driedaagse als activiteit? 
Anders toch wel het nachtspel van de jins op 

grootkamp 
 

Totemnaam: Zelfzekere Slangenhalsvogel 

Geboortedatum: 21/10/1999  
Adres: Sijselestraat 106 

Aantal jaar actief in de scouts: 9 
Studies/werk: Financie en verzekeringen 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één 
dag van leven willen ruilen? 

Slangengalsvogel, omdat dit men totemnaam 
is en ik wil wel eens vliegen 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? 3-daagse omdat het al zolang 

geleden is en ik het mis 
 

Totemnaam: Speelse Slingeraap 
Geboortedatum: 12/08/1997 

Adres: Beernem/Gent 

Aantal jaar actief in de scouts: 17/18 jaar  
Studies/werk: Security & Network Engineer 

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen?  

Grote Smurf, zodat ik eindelijk weet waar het 
smurfendorp ligt. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 
gedaan?   

Te veel om op te noemen, dropping, vlaggenspel, 
vlottentocht, 3daagse,... 

 

GIVERLEIDING 

Thymon Vantieghem 

Joke Hillewaert  

Lukas Minne 
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Totemnaam: Fantasierijke Argali 

Geboortedatum: 09/09/1998 

Adres: Rollebaanstraat 35, Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 16 

Studies/werk: Onderhoudstechnieker 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Die kerel van de pitta, kan ik een dag 

ongelimiteerd pitta eten 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Het nachtspel die de jins (nu 
leiding) hadden georganiseerd omdat teamtje 

Bert(en Lukas) gewonnen had! 
 

 
 

 

 

         JINLEIDING 

Totemnaam: Bedrijvige Boomklever 
Geboortedatum: 10/04/1998 

Adres: Vossenpad 4 8730 Beernem  
Aantal jaar actief in de scouts:  

Studies/werk: afgestudeerd als Bachelor 
autotechnoloog.  

Als je mocht kiezen, met wie zou je één dag 
van leven willen ruilen?  

Met Danny Zuko uit de film Grease omdat er toen 
nog veel meer mocht en de auto’s en moto’s veel 

mooier waren! 

De drive in cinema’s zijn ook een pluspunt 
natuurlijk. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit hebt 
gedaan?   

Die keer daar, zovele jaar terug, ip dien schonen 

dag op den hoek van tstraat aant bos dawe eja e 

ja dadde e 

 

 

 

 

 

Bert Vandenberghe 

Andres Bruyninckx 
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• …er dit jaar 2 nieuwe hoofdleidingen zijn? 

• ...we vanaf nu in ons nieuw lokaal kunnen? 

• ...er dit jaar 11 nieuwe leiding is bijgekomen?! 

• ...we eigenlijk geen hudo mochten hebben op groot kamp? 

• ...er dit jaar geen gastjes meer zijn waar Simon Strobbe leiding is 
van geweest? 

• ...Oktoberfest dit jaar terug is, groter en beter dan ooit? 

• ...het groot kamp van vorig jaar op nog geen 15km lag van de 
frontlinie v.h Ardennenoffensief? 

• ...op klein kamp er processierupsen zaten? 

• ...er in Duitstalig België heeeeeel veel wouwen zitten?  

• ...leidingsweekend vorig jaar nog geen 24h geduurd heeft? 

• ...de nieuwe hoofdleiding nog niet gedoopt is!? 

• ...fietsen eigenlijk gewoon fietsen is?  

• ...Bert nog altijd Thymon zijn kousen heeft van groot kamp? 
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Groepsleiding  groepsleidingscoutsbeernem@gmail.

com  

Mattice De Schagt  0495539316  
Lukas Minne  0474126582 

  
Kapoenen  kapoenenscoutsbeernem@gmail.co

m  
Philine De Schagt  0496684679 

Hanne Vandebroucke  0477418585 
Wout Janssens  0471367055 

Louise Baeke  0477074264 
Sander Vanneuville  0495276945 

Dries Vandenberghe 
 

Wouters  

0491147112 
 

woutersscoutsbeernem@gmail.com  
Charlotte Vaneuville  0493028810 

Wout Van Coppenolle / 

Wout Vandevyvre 0486537850 
Marie Hudders 0498054976 

Roan Cloet 0493567461 
Siri Tanghe  0495124824 

 
Woudlopers  

 
woudlopersscoutsbeernem@gmail.co

m  
Justine Eelbode 0474111341 

Ward Van Damme 0471666938 
Brecht Stevens  0499724390 

Axel Leyseele  0478342926 
Fran Van Coppenolle / 

 
Jonggivers  

 
jonggiversscoutsbeernem@gmail.co

m  

Mattice De Schagt  0495539316 
Febe De Craemer 0471216917 

Floris Vanpoucke  
Liesbeth Burggraeve 0496211066 

Ella Vanooteghem 0491298162 
 

Givers  

 

giversscoutsbeernem@gmail.com  
Thymon Vantieghem 0478670779 

Joke Hillewaert 0498688819 
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Bert Vandenberghe  0478821500 
Lukas Minne  0474126582 

Jins  Sturen naar giverleiding 

Andres Bruynickx 0488206630 

 

 

 

 

Net zoals Van Acker & Baeke staat Prolectro ook al heel 

wat jaren trouw aan onze zijde. Net zoals de scouts, 

wordt Prolectro met de jaren groter! Met Do kunnen we 

altijd op een scouteske expertise rekenen. Merci Do en 

collega’s!  

 

HOOFDSPONSORS 
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Al een hele tijd is Van Acker & Baeke een heel trouwe 

hoofdsponsor! We willen hen hier dan ook oprecht voor 

bedanken. Als er ooit iets in het huis moet gebeuren, van 

verwarming tot badkamer, dan zijn dit de vakmannen die 

u zoekt!  
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Andere sponsors! 
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Drukwerk door:  
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