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Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Dit jaar was er zo één die we nog nooit gehad hebben. Het COVID-19 virus heeft 

alles in ons dagelijks leven anders gemaakt en ook ons voorbije scoutsjaar hoort 

daarbij. Ondanks dit alles zijn we zeer dankbaar dat de toffe kampen nog zijn 

kunnen doorgaan!  

Ook dit jaar zal alles net iets anders verlopen, maar daarom niet minder leuk! Wij 

kunnen jullie verzekeren dat alle activiteiten coronaproof zullen worden 

georganiseerd. Ook zullen wij zorgen dat er bij veranderingen van de maatregelen 

duidelijk naar jullie toe zal worden gecommuniceerd wat dit voor ons inhoudt.  

Maar genoeg over de schouder gekeken, laat ons focussen op wat er nog zal 

komen. Dit jaar vieren wij immers ons 60-jarig bestaan! Dit zullen wij zeker niet 

onverwacht laten voorbijgaan, dus verwacht jullie maar alvast aan een heus 

feestweekend van 9 tot 11 april! Het wordt een fantastisch gebeuren met een 

terugblik op ons rijk gevuld verleden en met een hoopvol uitzicht op de toekomst. 

Zet dit maar alvast in jullie agenda!  

 

 

  

Voorwoord 
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Scouts Beernem gaat digitaal… 

Dit scoutsjaar zullen we met een online-inschrijvingssysteem werken. 
Adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, medische gegevens, etc. 
kunnen met een simpele klik toegevoegd en/of aangepast worden. Ook kunnen 

jullie makkelijker bijhouden of uw kind al dan niet is ingeschreven. 

Wat moeten jullie doen? 

Ga naar de website https://inschrijven.scoutsbeernem.be 

Maak een account aan (onthoud jullie wachtwoord goed, dit is geldig voor 
de volledige scoutscarrière van uw kind) 

Schrijf nu uw kind(eren) in. Alles wijst zichzelf uit na het aanmaken 
van uw account. Zijn er toch nog vragen? U kan ze altijd stellen via 
info@scoutsbeernem.be of via onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/scoutsbeernem). 

In tegenstelling tot andere, zal er dit scoutsjaar geen ledenstop zijn. Iedereen 
die wil, mag inschrijven. 

Ook inschrijven voor elke activiteit zal verplicht zijn. Op die manier kunnen wij 

rekening houden of we al dan niet bubbels zullen moeten invoeren. Dit zal telkens 
tijdig worden gecommuniceerd door elke tak via mail. 

We kijken alvast volop uit naar de start van het nieuwe scoutsjaar en hopen 

iedereen terug te zien samen met nieuwe gastjes! 

  

Inschrijven 

https://inschrijven.scoutsbeernem.be/
mailto:info@scoutsbeernem.be
https://www.facebook.com/scoutsbeernem
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Ook het scoutsgebeuren bleef natuurlijk niet gespaard van het coronavirus. De 

regeling van de bubbels waarvan we oorspronkelijk dachten dat ze enkel voor de 

kampen zou gelden, moeten we ook hanteren doorheen het jaar. Met andere 

woorden moeten we er dus voor zorgen dat we telkens maar een activiteit 

organiseren met maximum 50 leden. Zoals jullie gezien hebben op de startdag 

kruipt daar heel wat tijd en moeite in maar slagen we toch in dat goed te 

organiseren.   

Wanneer nodig zal je dus op voorhand gevraagd worden om je in te schrijven voor 

een activiteit zodat het voor ons duidelijk is of we ons in twee moeten splitsen of 

niet. Info over hoe we de weekendjes en de kampen zullen organiseren, laten we 

op tijd weten.  

Daarnaast wordt het lokaal tussen verschillende activiteiten ontsmet, voorzien we 

de leden van handgel en zorgen we voor een goede algemene netheid in het 

lokaal. Mondmaskers kunnen we op dit moment niet voor alle leden voorzien. 

Mogen we dan ook vragen bij elke activiteit een mondmasker mee te 

brengen?  

Indien uw kind symptomen vertoond of in contact is geweest met iemand van de 

scouts en getest wordt gelieve dit dan zeker aan ons te laten weten. 

Mochten er vragen zijn of mocht je als bezorgde ouder een opmerking hebben 

over hoe we corona aanpakken, aarzel dan niet om ons dat te laten weten! We 

bijten niet en staan open voor (opbouwende) kritiek!  

Stevige linker(elleboog),  

De leidingsploeg  

  

Scouts & corona 
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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! 

26 september: Startdag 

Met een beetje vertraging zijn we er toch geraakt, de corona zal ons niet langer 

tegenhouden. Jullie leiding heeft alvast zeer veel zin in om er een geweldig corona-

proof jaar van te maken. 

3 oktober: Kennismakingsactiviteit (14u - 17u) 

Vandaag leren jullie jullie leiding en mede-kapoenen beter kennen. Wie weet wat 

we vandaag niet allemaal zullen ontdekken over elkaar. Dus kom allemaal naar 

het scoutslokaal om erachter te komen! 

17 oktober: De kapoen-lympics (14u - 17u) 

Bereid jullie voor op een sportieve dag en ga de uitdaging aan met je vrienden 

voor de 1ste plaats in de kapoen-lympics. Smeer jullie kuiten maar goed in en 

vergeet je zweetband niet. 

31 oktober: Halloween (19u – 21u) 

Verkleed jullie zo griezelig mogelijk en kom met ons mee spoken in Beernem om 

zo zoetigheden te bemachtigen.  

7 november: Dolle spelletjes (14u - 17u) 

We gaan dolle spelletjes spelen en je zal je zeker niet vervelen! Neem al je 

vriendjes mee dat is een goed idee, dus kom naar hier voor een namiddag vol 

plezier.  

21 november: Bosspel (14 -17u) 

We verzamelen om 14u in bulskampveld op de parking aan de kant van het 

restaurant (parking driekoningen) voor een super tof bosspel. Om 17u kunnen 

jullie je kapoen hier weer komen ophalen. Vergeet je warme kledij en stevige 

schoenen niet. 

5 december: Sinterklaas (14u - 17u) 

Sinterklaas is weer in het land dus het wordt weer super plezant. Hopelijk ben je 

braaf geweest want pas dan wordt het een groot feest! (uur onder voorbehoud) 
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19 december: Kerstfeestje (17u - 20u) 

Ho, ho, ho iedereen krijgt een cadeau! Neem een klein cadeautje mee ter waarde 

van 5 euro en doe je gekste kerstkleren aan want de kerstman komt eraan. 

16 januari: Filmavond (18u - 20.30u) 

Trek jullie comfortabele kleren aan want wij hebben een paar leuke films 

klaarstaan. De maïs wordt gepoft wanneer jij je in de zetel neer ploft. Kom 

allemaal maar naar binnen, dan kan de avond beginnen. 

 

Stevige linker, 

Dries, Emile, Wout, Ward, Brando, Zoë en Pauline 

Also known as: 

Dromerige Alpaca, Onvermoeibare Kwatta, Familiale Zeenaald, Ontembare 

Dorcas, Openhartige Mees, Mystiek Eland, Spontane Star. 

kapoenen@scoutsbeernem.be 

 

  

mailto:kapoenen@scoutsbeernem.be
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Beste wouters, 

Wij kijken er alvast superhard naar uit om het nieuwe scoutsjaar te starten! 

Hieronder vinden jullie een zeer uitgebreide, lange, doordachte, gedetailleerde, 

knotsgekke, toffe, humoristische, kostelijke, vreemde (?!), coronaproofe, lijst van 

activiteiten. 

26/09 – STARTDAG (9u30-12u30) 

Smeir junder kietn moar al in, tzal were gjeestig worden! De startdag zal dit jaar 

iets anders verlopen, maar daarom nog niet minder leuk! Kom lachen, gieren en 

brullen op ons terrein want dat vinden we fijn. 

03/10 – Omter modderst (9u – 12u) 

Deze namiddag is gevuld boordevol smerige pret. Wij raden jullie dus aan niet 

jullie zondags maatpak (of kleedje voor de dames) te dragen. Wij houden jullie 

echter niet tegen. Zeg maar alvast tegen je mamatje dat ze weer eens een nieuw 

vlekkenduiveltje mag gaan halen. Waar liggen die katsjoe botten? Wij gaan 

ravotten! 

17/10 – Boskabouters zoeken (14u – 17u) 

Wij trekken de bossen in omdat de kabouters er ons in gelokt hebben. En let goed 

op: dit zijn niet de gewone tuinkabouters van bie jen oma in den hof. Tzijn de 

enige echte wouterkabouters die op zoek zijn naar vers bloed… Paters hebben er 

ook iets mee te maken. Vanmiddag zien we kabouter plop, dit is geen mop of flop, 

deze middag wordt weer top! 

Eenendertig/tien wie niet weg is wordt gezien (18u – 21u) 

Ooit op een plaats hier ver vandaan, leefde een wolf bij volle maan. Hij was erg 

bang, ook al woonde hij er al lang. Op een dag zag hij een tovenaar en die keek 

heel raar. Hij heette Merlijn en had veel pijn. Help. 

14/11 – Taktiek (14u – 17u) 

Waar ist? Int bos vaneigens… Vandaag zullen we jullie grijze 

hersenmassa’s een metamorfose laten ondergaan. We zullen jullie 

onderdompelen in een strategische wereld waar niet enkel de wet 

van de sterkste geldt, maar ook die van de slimste. Speel maar 

alvast eens een strategisch spelletje met je papa want oefening 

baart kunst, jong geleerd is oud gedaan en Rome is niet in één dag 

gebouwd.  
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28/11 – Allen tegen één en iedereen tegen elkaar (14u – 17u) 

Tmag eki simpel zijn ook he. 

05/12 – Sinterklaas woutertje (14u – 17u) 

De wijze man met zijn grijze baard is in het land, gelukkig zet hij ons niet aan de 

kant. Hij is Scouts Beernem niet vergeten, gelukkig maar! Wij verwachten dan 

ook dat jullie toch voor één keer braaf zullen zijn       (uur onder voorbehoud) 

19/12 – Kerst (14u – 17u) 

Het is weer de tijd van het jaar, hopelijk staan jullie pakjes klaar! Deze namiddag 

wordt er één vol pakjes en plezier. We verwachten dat jullie een pakje meenemen 

met een waarde van rond de €5,00. Dit kan alles zijn, probeer ervoor te zorgen 

dat het zowel voor jongens al voor meisjes kan. Zo krijgt iedereen een tof 

cadeautje!  

09/01 – Filmavondje (19u – 21u30) 

Vanavond halen we nog eens de beamer uit de kast om samen gezellig een filmpje 

te kijken! Pak jullie dekentje en knuffel mee, zo is iedereen tevree! 

 

Vele enthousiaste groeten, 

Bram, Victor, Mathis, Sander, Wout, Fran en Brecht 

Zelfzekere Arasari, Vreedzame Tragopaan, Ondeugende Steltkluut, Oprecht 

Rendier, Speelse Petrel, Levendige Alpaca en Eigenzinnige Hamadryas 

wouters@scoutsbeernem.be 

  

mailto:wouters@scoutsbeernem.be
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Allerliefste woudlopertjes,  

Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk van start! Hopelijk zijn jullie 

even enthousiast als wij! Zijn jullie klaar voor een knotsgek, 

volledig doorgedraaid, mega beire, bangelijk en toch coronaproof scoutsjaar? 

 

27/09 – STARTDAG (13u-17u) 

Hupla, jipla, beiruuu. We hebben er gigantisch veeeel goesting in, hopelijk jullie 

ook? We kunnen nog niet te veel verklappen maaarrr het is iets met water en 

blijkbaar ook regen? En Philine en Louise zijn er gigantisch slecht in! Breng die 

zwembroek en handdoek maar mee!  

03/10 – Vuil & plakkerig, maar toch lekker (14u – 17u) 

Rarara, wat staat er jullie deze namiddag te wachten? We kunnen nog niet veel 

lossen, maar zorg maar dat je reservekledij mee hebt! Waarschuw maar je mama 

en papa want je komt niet proper thuis…  

10/10 Oktoberfest  

Uur wordt nog meegegeven. Hou de scoutspagina in de gaten! Haal die 

dansbeentjes maar boven! Klaar voor heeel veel hitjes, après ski muziek en van 

die gezellige slowliedjes?  

24/10 – Dropping (14u – 17u) 

Naar het noorden, zuiden, westen of oosten? Wie zal het zeggen wij allesinds niet! 

Hopelijk zien we jullie nog terug… Niet vergeten meenemen: je oriëntatieskills, 

jullie doorzettingsvermogen, stapschoenen en jullie smaakpapillen!  

31/10 Halloween (19u – 22u) 

Wie is de stoerste Woudloper? En wie gaat naar huis met pipi in 

de broek? We weten nog niet veel maar we hebben gehoord dat 

de geesten van Beernem zullen bovenkomen! Verkleden is 

verplicht! Misschien hangt er wel een prijsje aan vast… 

14/11 – Bosspel (14u – 17u) 

We gaan opzoek naar de boskabouters! Trek maar jullie camouflage kleren zodat 

jullie volledig één worden met de natuur!  

21/11 – Het grote smokkelspel (14u – 17u) 

Smokkelen alier, smokkelen aldaar, rarara wie is de winnaar? 
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05/12 – Sinterklaas (15u – 18u) 

Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Die oude, wijze man is in aantocht… En we 

hebben gehoord dat er dit jaar veel stoute woudlopertjes zijn… (uur onder 

voorbehoud) 

19/12 – Kerstfeestje (18u-21u) 

All I want for Christmas is woudloperwarmte!!! Breng een cadeautje mee ter 

waarde van €5. Doe je mooiste kerstoutfit aan en dan zorgen wij voor een hapje 

en een drankje.  

16/01 Filmavond (18u-21u) 

Aangezien jullie lieftallige leiding in den blok zit maken we er een rustige avond 

van. Wordt het een echte klassieker of eerder een echte horrorfilm? Jullie kiezen!  

 

 

Een stevige linker en vele online knuffeltjes,  

Jullie allerliefste en leukste leiding.  

Philine, Justine, Marie, Thymon, Wout, Roan en Louise  

Gezellige sneeuwuil, Uitbundige Saki, Ondeugende Mantella, Zelfzekere Sifaka, 

Avontuurlijke Raccoon, Argeloze Oerang-oetan en Eigenwijze Scholekster.  

woudlopers@scoutsbeernem.be 

 

 

 

 

  

mailto:woudlopers@scoutsbeernem.be
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Zaterdag 26 september: Startdag (19u-22u) 

Been there or been square. 

Zaterdag 3 oktober: Brunch/Siri’s verjaardagspel (10u – 13u)  

Spreek af met je moaten wie wat meeneemt, om toestanden van 

57924561279652 schellen kaas te vermijden. Ook de leiding zorgt voor lekkere 

dingen. 

Zaterdag 10 oktober: Oktoberfest 

Dit is geen officiële activiteit, maar kom zeker af met je bubbel voor 10L Fanta.  

Zaterdag 24 oktober: Bosspel (14u-17u) 

51°07'11.2"N 3°17'30.5"E Kom naar hier (Tip: Google is je beste moat) 

Vrijdag 30 oktober: Tocht (20u- 22u) 

Boottocht, looptocht, sluiptocht, bekentocht of tocht het gewoon. Kom maar af. 

Zaterdag 14 november: Zing-je-rijk (14u-17u) 

Swiiiiiiiiiii Swaaaaaaaaaaa Swooooooo Swingpaleis 

Zaterdag 28 november: Stadsspel Bruhhe (13u-16u45u) 

We spreken af om 12u50 aan het station van Beernem. We nemen de trein van 

13u15. Wees zeker op tijd, de trein wacht niet! Neem elk 5,50 euro mee en 

degenen met een treinabonnement neem deze ook mee. Waarschijnlijk moeten 

we dan nog mondmaskers dragen dus vergeet deze ook niet.  Om 16u45 zijn we 

terug in Beernem. 

Zaterdag 5 december: Dien van Spanje komt af (16u-18u30) 

Wie is er braaf geweest dit jaar???... (uur onder voorbehoud) 

Zaterdag 19 december: Wie weet kunnen we ijsberen spotten 

(19u-22u) 

Begin met een ei en eindig met … (een ijsbeer!)  

Zaterdag 16 januari: Filmavond (19u-21u30) 

Lekker cosy, popcorntje enal. Pakt je deken mee als je wilt. 

 

Stevige linker 

Bedrijvige Boomklever, Zelfzekere Slangenhalsvogel, Parmantig Sikahert, 

Zachtmoedige Beo, Gedreven Poema, Zorgeloze Hippo en Ijverige Witte Dolfijn. 

jonggivers@scoutsbeernem.be 

  

mailto:jonggivers@scoutsbeernem.be
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Startdag - 26 September (19u30-22u30) 

Hier zijn geen woorden meer voor nodig, want dit is al gepasseerd. Wij 

vonden het superleuk! (PS: dit boekje is al voorgedrukt ;)). 

Highland games - 3 oktober (14-17u) 

We verwachten jullie allemaal op 3 oktober aan het lokaal voor de Highlandgames, 

smeer je kuiten maar in en trek je kilt maar! Zo zetten we de schotse traditie hier 

voort in ons keiharde scouts. 

Oktoberfest – 10 Oktober (18u30-…) 

Ons jaarlijks scoutsevenement is terug! Dit jaar echter wel in een coronajasje, 

maar nog steeds even plezant. LET op: Dit is echter geen officiële activiteit, maar 

kom gerust langs met al je vrienden! 

Spring in’t veld (+16) – 24 & 25 Oktober  

De jaarlijkse volleybal en voetbalmatchen tegen andere jeugdbewegingen zijn 

terug (hopelijk), doe mee en verdedig de naam van Scouts Beernem! Opgelet dit 

is enkel voor +16jarigen. -16jarigen zijn zeeer welkom om te komen supporten. 

Wanneer corona ons verbiedt om dit megacoolebère weekend te laten doorgaan, 

voorzien wij een even geestige vervangactiviteit. Meer info volgt! 

Halloweeeeeennachtspel 31 oktober- (22u-1u) 

Tis weer dienen tijd van’t jaar, warme kleren zullen wel niet onverstandig zijn. Tis 

beetje later dan anders, misschien niet slecht om het eerst aan mama & papa te 

vragen  

Instagramspel – 7 november (14-17u) 

Vandaag komen we te weten wie Instagram het beste onder de knie heeft. Voor 

1 keer is het dus niet verboden om je gsm boven te halen! 

Is er wifi in Thahiti - 28 november (19u-22u) 

Vanavond ontdekken we wie er het beste kan zeveren, zingen, uitbeelden... Kom 

dus zeker maar af! 

Sinterklaas – 5 december (18u30-21u30)  

5 december is het feest van Sinterklaas, komt hij samen met zijn Pieterbaas. Op 

zijn schimmel rijdt hij met een zak vol pepernoten en cadeautjes, families hebben 

al getrokken hun lootjes. Kinderen zingen: "Sinterklaasje kom maar binnen met 

je knecht, want wij zitten allemaal even recht". Rijmpjes en surprises worden er 

verzonnen, Sinterklaas is begonnen. 
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Kerstparty – 29 december (19-22u) 

Hoera kerstfeestje! Breng allemaal een cadeautje mee ter waarde van ongeveer 

5 euro. 

Filmavond- 16 Januari (19-22u) 

Gezellig filmavondje met de vrienden wat hebben we nog meer nodig? Wat we 

gaan bekijken is ons ook nog een weet dus suggesties zijn altijd welkom! 

Fortunecookieday – 30 Januari (14-17u) 

Hopelijk ben je niet onder een ladder gelopen, een zwarte kat tegengekomen of 

heb je een spiegel gebroken. Is dit wel het geval neem dan zeker een klavertje 

vier, een hoefijzer of een konijnenpootje mee want vandaag zoeken we de 

grootste gelukzak! #Fingerscrossed 

givers@scoutsbeernem.be 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:givers@scoutsbeernem.be
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Wij verhuren: 

16-meter 

Slaaptent 

Spantent 

Patrouilletent 

Kookmateriaal 

Vragen? Contacteer ons! 

verhuur@scoutsbeernem.be 

of tel 0471 66 69 38 

 

Patrouilletent 

Max. capaciteit is 12 personen.  

mailto:verhuur@scoutsbeernem.be
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Welzijn bespreekbaar maken? ’t Zal wel zijn! 

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis 
voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of 

gevoelens die anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan 
het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. 
Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil 

is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. 

Jezelf kunnen zijn? ’t Zal wel zijn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, 
voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de 

bergen en dalen die we allemaal door trekken. De kapoen die ‘s ochtends vrolijk 
door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die 

ene jonggiver die enthousiast meedoet met het themaspel, terwijl de anderen zich 
schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect 
voor elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste 

grondplan in kaart te brengen en aan anderen te tonen. Onze scoutsgroep wordt 
een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.  

Er zijn voor elkaar? ’t Zal wel zijn! 

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We 

verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt 
te houden. We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor 

elkaar en waar we respect hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan 
gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor zowel 

schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en 
gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.  

‘t zal wel zijn 



 
18 

 

Als scout ben je een deel van een groter geheel en dat geef je te kennen met je 
uniform. Zowel lid als leiding is trots op zijn uniform en draagt het dan ook keurig 
op elke activiteit. Voor woudlopers, jonggivers en givers zijn das, hemd en T-
shirt op elke bijeenkomst verplicht! Bij kapoenen en wouters volstaan  
das en T-shirt. Hieronder zie je nog eens welke tekens je waar moet hangen om 
tiptop in orde te zijn.  
 
1. Takkenteken (Kapoen, Wouter, …)  

2. Groepslintje (Scouts Sint-Amandus Beernem)  

3. Jaarteken (’t Zal wel zijn)  

 
4. Rood-witte das  

5. Schildje Vlaanderen en/of Vlaanderen  

6. Internationaal kenteken scouts  

7. Teken België/Europa  

8. Belofteteken  
  

Je hemd en tekens kan je kopen bij de Hopper in Gent. Je vindt er ook een groene 

broek of rok waarmee je je uniform kan vervolledigen, maar die hoef je niet 

verplicht te dragen. Een T-shirt en een das kan je kopen bij de leiding.   

Het uniform 

BIJ LEIDING  
Das  
7,5 euro  

T-shirt  

7,5 euro  
Jaarteken 

gratis 
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Je zal het ondertussen wel al weten. Als scout heb je waarschijnlijk 
al meerdere keren je bottines moeten aantrekken om een 

stevige wandeltocht te maken. Hoe ver je ook moet 
stappen, met een stafkaart of kompas kom je er 
wel.  

 
Maar wat als die nu nog thuis liggen, en er is 

geen zon, maan of sterren om je te helpen 
oriënteren? Als je goed rondkijkt, dan is er veel te 

zien op bomen, windwijzers en aan de plaats waar 
planten groeien.  

 
Enkele voorbeelden:  
 

 De overheersende wind in België is de zuidwestenwind. Daarom zijn de 
bomen in een open veld of op dijken meestal naar het noordoosten 
gebogen.  

 

 Het zuidwesten is daarom ook de vochtigste kant. Op die kant van de 
bomen groeit er meestal mos of is de schors groenachtig uitgeslagen.  

 

 In een stomp van een omgezaagde boom liggen de jaarringen aan de 
zuidkant verder uit elkaar dan aan de noordkant. Dit indien er geen dichte 
begroeiing rond de afgezaagde boom stond of staat.  

 

 Beuken en kastanjes met hun gladde stam hebben vaak last van 
zonnebrand”. De schors rot dan weg op de zuidkant.  

 

 De zogenaamde “bastlijnen” – richels, ontstaan in de winter doordat de 
schors aan de zonnekant warm wordt en ’s nachts door de vorst erg snel 
afkoelt. De schors krimpt door de kou en het hout krimpt niet -zo snel 
mee, waardoor de schors openbarst. Dit gebeurt dus aan de zuidkant.  

  

Navigeren zonder kompas 
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 Het Axel zijn 8ste jaar leiding is? 

 We het aantal kilo aan spierballen op klein kamp hebben berekend? 

 Er helemaal geen kelder was op groot kamp? 

 Scouts Beernem dit jaar 60 jaar bestaat en dat het daarom een 

extra zot jaar gaat worden? 

 We dit jaar iemand iemand kaal hebben geschoren op groot kamp? 

(P.S. het was Lars)  

 Scouts Beernem in een district zit samen met Knokke, Zeebrugge, 

Blankenberge en Wenduine, zoek de link…  

 Niemand Ballie zijn echte naam weet? 

 We ooit eens een jaarteken hebben gehad die te lang was om in 

één adem uit te spreken? 

 Floris eindelijk van straat is? 

 De jins van vorig jaar geobsedeerd zijn door Willy’s en Marjetten? 

Miauwkess! 

 Bram denkt dat hij 40 jaar is? 

 We dit jaar met 32 man leiding zijn? 

 De cuddle puddle niet altijd waterdicht is? 

 Je mooie zetels altijd naar de scouts mag brengen (koelkasten, 

vriezers, inloopfrigo’s, koelwagens, verkleedkledij, spelgerief,… zijn 

ook altijd welkom) 

 In de periode van 16-29 juli alle vliegen uit de hele wereld in 

Wirtzfeld waren? 

 Er zoveel stroming zit op de Demer dat we de gastjes moesten 

tegenhouden anders waren ze weg? 

 We mee moeten met onze tijd en met de wouters een tiktokfilmpje 

hebben gemaakt op kamp? 

Wist je datjes 
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Totemnaam: Mystiek Eland 

Geboortedatum: 17/01/2002 
Adres: Bloemendalestraat 124 

Aantal jaar actief in de scouts: drie 
Studies/werk: Industrieel ontwerpen  

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

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Het is altijd wel gezellig.  

Wat is je grootste angst? Met een mes in 
mijn vinger snijden. 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Er zit 
een spellingsfout in mijn totemnaam.  

 

 
Totemnaam: Familiale Zeenaald 

Geboortedatum: 23/12/2002 
Adres: Bloemendalestraat 41 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 2 
Studies/werk: Multimedia VTI Brugge 

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

totemdier 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  24 uurspel 
Wat is je grootste angst? Elke dag moeten 

studeren 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Wout 

heeft altijd zin in een bordje spaghetti 

 
 

Zoë Vanooteghem 

Kapoenenleiding 

Wout Stevens 
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Totemnaam: Openhartige Mees  
Geboortedatum: 15-10-2001 

Adres: Audenaerdemolen 8, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 13j 

Studies/werk: werkt bij Demabo  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Met Martin Garrix omdat hij altijd grote hits 

maakt en op de zotste festivals draait. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?   
Het paintball spel, dat is met een blaaspijp en 

deeg in 2 groepen paintball spelen! 
Wat is je grootste angst? CORONA… 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: wist je dat: ik de Scouts DJ ben, 

DJ Blendoo 
 

Totemnaam: Spontane Star 
Geboortedatum: 08/07/2002 

Adres: Akkerstraat 12 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 3 jaar 

Studies/werk: Bachelor farmaceutische 
wetenschappen 

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

Thierry Thierry Thierry Thierry Thierry 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Leefweek 
Wat is je grootste angst? Karbonkel 

Vertel een wist-je-datje over jezelf:  

Zoë en ik ons haar blauw gekleurd hebben op 
groot kamp, maar toen we het uitspoelden was het al weg :( 

 

  

Brando Focquaert 

Pauline Combes 
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Totemnaam: Dromerige Alpaca 
Geboortedatum: 26/07/2001 

Adres: Rollebaanstraat 35  
Aantal jaar actief in de scouts: 14 

Studies/werk: De kastman van 
StevensMeubel 

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

Met een kat van de buren want die wordt hier 
meer verwend dan ik. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?   

Zoveel keuzes dat het is moeilijk om te 
kiezen maar de activiteiten waarbij ik vuil 

werd vond ik de beste 

Wat is je grootste angst? 
Dat er iets zou gebeuren met mijn kapoentjes 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: 
Ik was jarig op mijn totemisatie 

 
 

Totemnaam: Ontembare Dorcas 
Geboortedatum: 25-01-2002 

Adres: Schooldreef 63 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 13 

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

dag van leven willen ruilen?  
Met koning Filip. Dan kan ik in mijn eigen 

vliegtuigen gaan vliegen en alles doen wat ik 

wil en ik kan redelijk zeker zijn dat ik niet 
wissel met hem op een dag waarop hij moet 

werken want die zijn redelijk zeldzaam       

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Het grote flippospel op 

wouterkamp. Je kreeg voor elk spel dat je die 
week speelde flippo’s en hoe beter je het deed in het spel hoe meer 

flippo’s je kreeg. Je kon dan doorheen de week samen met je vrienden 
snoepen en andere dingen kopen met die flippo’s. 

Wat is je grootste angst? Dat ik ooit de scouts zal moeten verlaten. 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik heb mijn beide polsen en 

armen al eens gebroken. 
 

Ward 

Vandenbroucke 

Dries Vandenberghe 
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Totemnaam: Onvermoeibare Kwatta 
Geboortedatum: 22/08/02 

Adres: Wingene steenweg 32 bij de skwid 
Aantal jaar actief in de scouts: trotse 12 

jaar 
Studies/werk: grootkeuken in ter groene 

poorte en ik werk in de mess in sijsele 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? VJ toni (willys 
en marjetten) dan kan ik de gekste plaatjes 

draaien 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Die activiteit dat we met een 
tractorband van een glijbaan zijn gerold maar          

3 daagse blijft ook wel zalig 

Wat is je grootste angst? Oud worden 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik als baby model was 

 

 
 

Totemnaam: Eigenzinnige Hamadryas 
Geboortedatum: 27/01/2001 

Adres: Bloemendalestraat 41, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 13 jaar 

Studies/werk: Professionele Bachelor 
Elektromechanica 

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

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? Alle 3-daagses! Op sommige 

momenten ist wreed lastig, maar de dingen 

die je daar meemaakt blijven je bij! 
Wat is je grootste angst? Met een 

parachute uit een vliegtuig springen en dan 
in een boom landen en omgekeerd blijven hangen 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik eet graag ribbetjes 

Brecht Stevens 

Wouterleiding 

Emile Eelbode 
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Totemnaam: Oprecht Rendier 
Geboortedatum: 24/08/2001 

Adres: Gladiolenstraat 17 Beernem 8730 
Aantal jaar actief in de scouts: 14 

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

dag van leven willen ruilen? Met een 
voetbal, want dan scoor ik altijd ongeacht 

welk team ik zit hehe 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Driedaagse of een 
smokkelspel! T’is moeilijk te kiezen tussen 

beide want ze zijn zo bere! 
Wat is je grootste angst? Opgegeten 

worden door een gigantische bitterbal 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 
ben 1 centimeter kleiner dan 2 meter?!? 

 
Totemnaam: Ondeugende Steltkluut 

Geboortedatum: 30 december 2002 
Adres: Weineveld 8, 8020 Hertsberge 

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

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

Met Bill Gates omdat ik dan super rijk ben.  
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Een halloweenzoektocht   
Wat is je grootste angst? 

Mijn been breken vlak voor de startdag. 

Vertel een wist-je-datje over wout: 
Hij lijkt echt op Yoshi 

 
 

Totemnaam: Zelfzekere Arasari 
Geboortedatum: 22/01/2002  

Adres: Schooldreef 54 beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 11 

Studies/werk: Bachelor Auto Technologie  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? The Rock, 
kan je al je vrienden verslaan met 

armworstelen 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Leefweek, gewoon een week 

lang in de scouts slapen samen met je 

Sander Vanneuville 

Mathis Goethals 

Bram Gevens 
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vrienden. Dan ook iedereen vroeg wakker maken omdat je al vroeger dan 
de rest naar school moet. 

Wat is je grootste angst? Vast zitten in de lift 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: mijn beenhaar groeit sneller dan 

wout stevens zijn baard. 
 

Totemnaam: Vreedzame Tragopaan 
Geboortedatum: 12 november 2002 

Adres: Sint-Jorisstraat 108 8730 Beernem  
Aantal jaar actief in de scouts: Een jaar of 

twaalf een mens zou het niet meer beginnen 
te weten;-) 

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

dag van leven willen ruilen? Een 

graafkraanmachinist omdat je dan buiten 
bezig bent en als het regent of het is winter 

zit je nog altijd droog en warm in je cabine 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Tijdens het jaar vind ik een 
bekentocht of dergelijks waar je vuil van 

wordt echt bèire! Op groot kamp vind ik de 
3daagse leukste activiteit je zoekt zelf je weg in de Ardennen en leer op 3 

dagen tijd elkaar veel beter kennen 
Wat is je grootste angst? Kzou het nie weten 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik ben de enigste van de nieuwe 
leiding die direct is begonnen met werken 

 
 

Totemnaam: Speelse Petrel 

Geboortedatum: 7 december 2001 
Adres: Wingene 

Aantal jaar actief in de scouts: 6 jaar 
Studies/werk: Professionele Bachelor 

Houttechnologie 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Joey van 
V.R.I.E.N.D.E.N. 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? De Halloween activiteit van 

twee jaar geleden 
Wat is je grootste angst? Onder water 

vastzitten 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Iedereen schat mij altijd heel erg 

oud en ik kom goed overeen met de meisjes, knipoog 

Victor 

Vanbaelenberghe 

 

Wout Janssens 
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Totemnaam: Levendige Alpaca 
Geboortedatum: 24 april 1998 

Adres: Wildenburg 
Aantal jaar actief in de scouts: Met 

pauzes 
Studies/werk: Beeldjes houwen 

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

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Met een lepel in mijn mond 

met een ei in naar de overkant lopen zonder 
het ei te laten vallen, het is mij gelukt!! 

Wat is je grootste angst? Mijn eigenste 
zelf verliezen 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik heb 

een kraai als huisdier 
 

 
 
 

Totemnaam: Gezellige Sneeuwuil 
Geboortedatum: 8 mei 2001 

Adres: Oude Vaartstraat 9, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 14 

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

dag van leven willen ruilen? Met Floris op 
ne zaterdagavond 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Modderspelletjes natuurlijk! 

Wat is je grootste angst? Opgegeten 

worden door een gigantische bitterbal 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 

kan tot 25 uur per dag slapen! 
 

woudloperleiding 

Philine De Schagt 

Fran Van Coppenolle 
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Totemnaam: Eigenwijze Scholekster  
Geboortedatum: 23/11/2001 

Adres: Naast depré 
Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar 

Studies/werk:  
Agro-Bio Technologie – Dierenartsassistente  

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

Met mijn kat Musti, hele dagen chillen en 
eten 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?   

Modderspelletjesss 
Wat is je grootste angst? 

Je vraagt beter waarvoor ik niet bang ben 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: 
Wist je dat mijn papa en mama elkaar hebben leren kennen in de scouts 

en ik dus een echte scoutsbaby ben?  
 

 
Totemnaam: Ondeugende Mantella 

Geboortedatum: 5 maart 2001 
Adres: Beekstraat 132, 8730 Oedelem 

Aantal jaar actief in de scouts: 10 jaar 
Studies/werk: Criminologie 

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

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  24 uur spel 

Wat is je grootste angst? Vastzitten in 

kleine ruimtes 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 

ben geen ochtendmens 
 

 

Louise Baeke 

Marie Hudders 
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Totemnaam: Zelfzekere Sifaka  
Geboortedatum: 18/09/1998 

Adres: Wonen in die 1703 feest  
Aantal jaar actief in de scouts: 17de jaar  

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

dag van leven willen ruilen? Timo Glock, 
DTM nie vies van 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  24h spel met de givers 

Wat is je grootste angst? Dat het bier op 
is 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Dat 
ik heel graag abdijen bouw 

 

 
 

Totemnaam: Uitbundige Saki 
Geboortedatum: 29 oktober 2000 

Adres: Wingene Steenweg 32 
Aantal jaar actief in de scouts: 10 

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

dag van leven willen ruilen? Cardi B, 
cuzzzz I’m a savage 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Spelen in de Ourthe 

Wat is je grootste angst?  
Dat mijn teennagels langs de verkeerde kant 

terug in mijn lichaam groeien.  

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 
heb een enorme crush op Emile Eelbode. 

Habba Habba 
 

 

Thymon Vantieghem 

Justine Eelbode 
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Totemnaam: Argeloze orang-oetan 

Geboortedatum: 25 augustus 2001 

Adres: Berenheemstraat 12 

Aantal jaar actief in de scouts:  

Studies/werk: Site inspector bij Tucrail 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen?  
Met Stephen Hawkin, ik zou graag ook een 

keer heel slim willen zijn       

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  

3-daagse is en blijft een beire activiteit!!! 
Wat is je grootste angst? 

Mijn grootste angst is dat ze mijn microfoon 

zouden afpakken!!!       

Vertel een wist-je-datje over jezelf: 

A camel can go without a drink for 14 days, I can’t. 

 
 

Totemnaam: Avontuurlijke Wasbeer 
Geboortedatum: 9 maart 2001 

Adres: Zwabberzele ook wel gekend als 
Wingene Put 

Aantal jaar actief in de scouts: 7 jaar 
Studies/werk: Iets met planten, niet wreed 

moeilijk, puntjes zijn goed       

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

Batsbak, hij is mijn grote idool en ik probeer 
op hem te lijken 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? In de modderpoel spelen 

Wat is je grootste angst? Initiatief nemen 

bij de meisjes 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik ben vorig jaar in slaap gevallen 

met mijn been op de radiateur en ik heb hier nog altijd een groot litteken 
van op mijn kuit 

 
 

 
N.V.D.R. dit is Barry Batsbak -> 

Roan Cloet 

Wout Vandevyvere 
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Totemnaam: Zelfzekere Slangenhalsvogel  

Geboortedatum: 21/10/1999 
Adres: Sijselestraat 106 OEDELEM 

Aantal jaar actief in de scouts: 10 jaar 
Studies/werk: Student Financiën en 

verzekeringen  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Missy elliot 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  3-daagse!  
Wat is je grootste angst? Hoogtevrees 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Wist 
je dat ik niet bang ben van koeien, maar wel 

van kippen…  

 
 

Totemnaam: Zachtmoedige Beo 
Geboortedatum: 03/10/2000 

Adres: Stijn Streuvelsstraat 31 
Aantal jaar actief in de scouts: 15 

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

dag van leven willen ruilen? Met mijn kat 
Filou.  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? Ruiltocht, je weet nooit met 

wat je eindigt... 
Wat is je grootste angst? Naar huis/kot 

fietsen na het uitgaan 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 
kan super goed jungle speed spelen 

 

Joke Hillewaert 

 

Jonggiverleiding 

Siri Tanghe 
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Totemnaam: Gedreven Poema 
Geboortedatum: 9 augustus 2001 

Adres: Bloemendalestraat 63, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 13. 

Ondanks het ongeluksgetal, toch een van de 
betere jaren. 

Studies/werk: Industrieel ingenieur - 
bouwkunde 

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

content zoals het is. 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Kamptechnieken 
Wat is je grootste angst? Geiten 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik sliep tijdens het 24-uur spel en 

niemand vond me 
 

Totemnaam: Parmantig Sikahert 
Geboortedatum: 18/01/2000 

Adres: Aan het gemeentehuis met die grote 
deur.  

Aantal jaar actief in de scouts: 8-9 jaar, 
weet het niet meer goed 

Studies/werk: Industrieel ingenieur 
Bouwkunde 

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

maar dat is misschien beetje raar want ik ben 
daar stiekem verliefd op.  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit      

hebt gedaan? Op jonggiverkamp met 
blaaspijpjes elkaar aanvallen.   

Wat is je grootste angst? Het midden van de zee, brr ik mag er niet 
aan denken.  

Vertel een wist-je-datje over jezelf: Wist je dat ik vorig jaar op kamp 
eindelijk volwaardig leiding ben geworden! 

 

Ward Van Damme 

Ella Vanooteghem 
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Totemnaam: Bedrijvige Boomklever 
Geboortedatum: 10 april 1998 

Adres: Neffest de sporen richting Oostkamp 
eje azo e kizzig weggetje, ewel daar 

Aantal jaar actief in de scouts: Toch al 
efkens 

Studies/werk: Aan brakke auto’s werken 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Niki Lauda, 
Mama Laudaaa! 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Een doolhof maken voor een 

patat 
Wat is je grootste angst? Dat alles van 

auto’s en moto’s op eletriek gaat rijden en 

alles op diesel en naft verbannen wordt! 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik ben ooit eens door een 

maïsveld gelopen, was wel spannend 
 

Totemnaam: Ijverige Witte Dolfijn 
Geboortedatum: 14 september 1999 

Adres: Gladiolenstraat 17 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 16 jaar 

Studies/werk: Sociaal Werk in Kortrijk 
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Met Chandler 
Bing van FRIENDS.  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan? Vlottentocht op de vaart en 

niet vooruit geraken waardoor we met een 

boot voortgetrokken werden naar de oever.  
Wat is je grootste angst? Kippen en koeien 

Vertel een wist-je-dat-je over jezelf: Mijn 
bestelling in de frituur bestaat uit: een klein 

pakje friet met mayonaise (en satékruiden), een kipcorn en bitterballen. 
 

Andres Buininckx 

Charlotte 

Vanneuville 
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Totemnaam: Zorgeloze Hippo 
Geboortedatum: 3 november 1995 

Adres: Kapper Alex 
Aantal jaar actief in de scouts: 20 jaar 

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

dag van leven willen ruilen? Mn vader 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan? Pompen, krijg je veel spieren 
van  

Wat is je grootste angst? In mijn vinger 
snijden 

Vertel een wist-je-dat-je over jezelf: Ik 
ben al 8 jaar leiding 

 

 

 

Totemnaam: Goedhartige Zwaan 
Geboortedatum: 9 juni ‘99 

Adres: Schooldreef 63, Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 16 

fantastische jaren! 
Studies/werk: Master Economics @UGent 

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

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Hmm, er zijn zoveel leuke 

momenten, maar als ik echt moet kiezen, 
kies ik toch mijn totemisatie. Zo’n speciaal 

moment dat je samen met al je vrienden 

beleefd. Elk jaar babbelen we daar wel nog 
eens over. 

Wat is je grootste angst? Ik heb een doodsangst voor wespen 
Vertel een wist-je-datje: Mijn arm is ooit in 3 stukken gebroken 

geweest toen we in de jonggivers een zelfgemaakte wipplank van 2,5 
meter hoog gesjord hadden en ik deze als eerste wilde uittesten.  

 

Giverleiding 

Hanne 

Vandenbroucke 

Axel Leyseele 
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Totemnaam: Charmante Stokstaart 
Geboortedatum: 15/07/1999 

Adres: Oude Vaartstraat 9, 8730 Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 16e jaar  

Studies/werk: 1e master Rechten Ugent  
Als je mocht kiezen, met wie zou je één 

dag van leven willen ruilen? Leonard 
Hofstadter  

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Nachtspel ‘14 

Wat is je grootste angst? Een examen 
maken zonder dat ik in bad ben gegaan de 

dag ervoor.  
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 

heb mijn krullen nog nooit gestijld.  

 
Totemnaam: Fantasierijke Argali 

Geboortedatum: 9 september 1998 
Adres: Rollebaanstraat 35 

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

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

Sowieso een huisdier! Heel de dag niets doen 
☺ 
Wat is de leukste activiteit die jij ooit 

hebt gedaan?  Als gastje met blaaspijpkes 
naar elkaar schieten in ‘capture the flag’, nu 

is dit helaas tegen de maatregelen in  
Wat is je grootste angst?  

Dat mijn eten op de grond valt zodra ik het in m’n handen krijg 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: 
Sinds dit jaar haat ik braadsleeën (zeker aan het kampvuur!) 

 
Totemnaam: Enthousiaste Steppelemming  

Geboortedatum: 13 maar 1997 
Adres: Den Ommekeer 

Aantal jaar actief in de scouts: 18 
Studies/werk: Dakdekker 

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

Mijn hond zodat hij eens een dag tegen mij 
kan klappen 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?   

Langs de Ourthe met een band langs het 

kampterrein drijven 

Mattice De Schagt 

Bert Vandenberghe 

Floris Vanpoucke 
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Wat is je grootste angst? 
Dat Milwaukee alle aandelen van Dewalt opkoopt 

Vertel een wist-je-datje over jezelf: 
Ik zit stiekem in een Makita groep op facebook. 

Totemnaam: Schalkse Vos 
Geboortedatum: 6 augustus 2000 

Adres: Ludwigs Haven 
Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar 

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

dag van leven willen ruilen? Maggie De 
Block 

Wat is de leukste activiteit die jij ooit 
hebt gedaan?  Sjorren want ik kan dat goed 

Wat is je grootste angst? Geen onderdeel 

meer zijn van de woutjes 
Vertel een wist-je-datje over jezelf: Ik 

kan mijn tenen tellen, ik toon het jullie op de 
eerstvolgende activiteit!! 

 
Totemnaam: Onverschrokken Franse 

Bulldog 
Geboortedatum: 19/04/1999 

Adres: Lodistraat 91 8020 Hertsberge 
Aantal jaar actief in de scouts: 16 jaar 

Studies/werk: Master in de 
handelswetenschappen: finance en 

risicomanagement  
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 
 

 
 
 

 
  

Wout Van 

Compernolle 

Liesbeth Burggraeve 
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Groepsleiding  groepsleiding@scoutsbeernem.be  

Mattice De Schagt 0495 53 93 16 

Bert Vandenberghe 0478 82 15 00 

 

Kapoenen  

 

kapoenen@scoutsbeernem.be  

Dries Vandenberghe (takverantw.) 0491 14 71 12 

Emile Eelbode 0485 76 68 41 

Pauline Combes 0477 49 86 85 

Zoë Vanooteghem 0471 49 47 85 

Ward Vandenbroucke 0468 23 16 88 

Wout Stevens 0468 13 31 72 

Brando Focquaert 0472 30 45 15 

 

Wouters  

 

wouters@scoutsbeernem.be  

Brecht Stevens (takverantw.) 0499 72 43 90 

Bram Gevens 0474 69 76 91  

Fran Van Coppenolle Postduif 

Wout Janssens 0471 36 70 55 

Victor Vanbaelenberghe 0485 76 41 71 

Mathis Goethals 0468 23 18 38 

Sander Vanneuville 0495 27 69 45 

 

Woudlopers  

 

  woudlopers@scoutsbeernem.be  

Louise Baeke (takverantw.) 0477 07 42 64 

Philine De Schagt 0496 68 46 79 

Marie Hudders 0498 05 49 76 

Thymon Vantieghem 0478 67 07 79 

Justine Eelbode 0474 11 13 41 

Wout Vandevyvere 0486 53 78 50 

Roan Cloet 0493 56 74 61 

 

Jonggivers  

 

jonggivers@scoutsbeernem.be  

Charlotte Vanneuville (takverantw.) 0493 02 88 10 

Joke Hillewaert 0498 68 88 19 

Siri Tanghe 0495 12 48 24 

Ward Van Damme 0471 66 69 38 

Ella Vanooteghem 0491 29 81 62 

Axel Leyseele 0478 34 29 26 

 

Givers  

 

givers@scoutsbeernem.be  

Mattice De Schagt (takverantw.)  0495 53 93 16 

Bert Vandenberghe 0478 82 15 00 

Hanne Vandenbroucke 0477 41 85 85 

Liesbeth Burggraeve 0496 21 10 66 

Floris Vanpoucke 0479 33 23 03 

Wout Van Coppenolle Stuur naar Marthe 

Contact  
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kleurplaat 


