Editie
Maart - April
2021
Tweemaandelijks tijdschrift van scouts en gidsen Sint-Jan-Berchmans Beringen-Mijn.
(Deze informatie is ook te raadplegen op www.scoutsberingenmijn.be)

ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Beste ouders & leden,

Sinds 2 weken staan weer alle takken paraat op zaterdag. We zien dat de leden en leiding er
alles aan doen om deze activiteiten coronaproof te organiseren en hebben tot op heden 0
besmettingen gehad.
Om jullie weer beter op de hoogte te houden van de activiteiten is dit kompas opnieuw
gemaakt zodat jullie kunnen terugvinden welke activiteiten in maart-april op het programma
staan. Is er wat onduidelijk of zit je met vragen bij een activiteit, aarzel dan niet om de
takleiding te contacteren. Dit kan je doen door te mailen naar:
“tak”leiding@scoutsberingenmijn.be.
Vb: kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be.

Verder geef ik graag mee dat de bestelling van onze eigen scoutskledij aangekomen is. We
hebben truien, t-shirts en eigen herbruikbare mondmaskers. Bij interesse kan kledij altijd
gepast worden met onze pasmodellen en je kan dezelfde dag nog de kledij mee naar huis
nemen. Spreek gewoon de leiding of groepsleiding aan en we helpen je graag verder.

Graag doe ik ook nog eens een oproep voor attesten binnen te brengen van de mutualiteit
opdat je al dan niet een deel van het lidgeld kan terugtrekken. Vanuit Scouts & Gidsen
Vlaanderen is er ook de optie om over te schakelen naar verminderd lidgeld indien je als
gezin financieel zwaar getroffen bent door de coronacrisis. Meer info kan je krijgen bij de
groepsleiding of op onze website: www.scoutsberingenmijn.be.

Een stevige linker,
De groepsleiding & Assistent-groepsleiding
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
JAARTHEMA
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. Leiding
laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om
hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle
overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de
sterren van de hemel bij het kampvuur.

Je even niet oké voelen? ’t Zal wel zijn!
Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen
normaal. Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we
over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden we ook troost
wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot kan
aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen aanlegsteigers en
gooien op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen
dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We durven
onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want scouting, da’s durven!

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 welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de
middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene jongverkenner 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.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
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.

Neen zeggen? ’t Zal wel zijn!
Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het minst omdat
ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de
verf zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te
zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder
aandringen zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan het bewaren en
respecteren van emotionele grenzen.

‘t Zal wel zijn!
Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag, zoals steeds
op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle
oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren.
Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de
leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de groep, en
iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor
geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt.
We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een
wereld die beter is dan we haar gevonden hebben.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
VERHUUR
“Zouden wij misschien een tent van jullie kunnen huren voor het slaapfeestje van onze
dochter?”
“Natuurlijk, wij verhuren ons materiaal al enkele jaren!”
“Oh echt? Dat wisten wij niet! “
Deze korte conversatie is al enkele keren gevoerd omdat er voorheen nog niet echt duidelijk
medegedeeld werd dat het mogelijk is om materiaal te huren. We willen hier echter
verandering in brengen! Daarom krijgt verhuur een plaatsje in het kompas en op de website!
“Wat verhuren jullie eigenlijk?”
Onze nieuwe website heeft ondertussen vorm gekregen, nu zijn we nog bezig aan een apart
plaatsje voor verhuur. Daarin komt een bestand met alle materialen die wij verhuren met ook
enkele foto’s. Voorlopig kan je voor verhuur contact opnemen met de verantwoordelijke
leiding via verhuur@scoutsberingenmijn.be of je kan voor of na elke vergadering een leiding
aanspreken. Zij zullen u dan met plezier doorverwijzen naar een van de teamleden van
groepje verhuur.
“Hoe gaat jullie verhuur in z’n werk?”
We hebben een klein verhuur-team van drie personen. Zij kunnen gecontacteerd worden via
verhuur@scoutsberingenmijn.be. Graag willen ze op voorhand weten wat u precies wil huren,
zodat zij enkele vragen kunnen stellen en eventueel de kostprijs kunnen doorgeven.
Vervolgens stellen zij een contract op dat u met hen samen tekent bij het ophalen van het
gehuurde materiaal. In dit contract staat nog extra uitgelegd wat er van zowel de huurder als
de verhuurder verwacht wordt. Natuurlijk is het altijd mogelijk om deze voorwaarden eerst
eens op te vragen vooraleer u iets wenst te huren.
Indien er nog verdere vragen zijn over het huren van materiaal, kan u altijd terecht bij
bovenstaand e-mailadres.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
VUILZAKKEN
Ook wij bij de scouts hebben een hele hoop afval. Jammer genoeg
krijgen wij van de gemeente geen vuilzakken. Daarom doen wij een
beroep op alle leden om enkele grijze vuilzakken mee te nemen. Op die
manier kunnen wij ons lokaal proper houden en moeten wij het afval
niet in en rond het lokaal laten rondslingeren.

KALENDER
17 april: Tombola uitreiking van de jins
24 april: Jins doen stage bij de jongste takken
24 april: Jong-gidsen dag

WEBSITE
Hou zeker ook onze website www.scoutsberingenmijn.be in de gaten!
Hier zullen regelmatig enkele mededelingen op verschijnen, of nieuwe
foto’s van activiteiten.
Schrijf ook zeker je e-mailadres op de medische fiche. Zo kan je alle
scoutsinformatie digitaal ontvangen.

TROOPER
Sinds maart 2020 zijn we lid geworden op Trooper! Hierdoor kunnen
wij als scouts een extra centje verdienen als jullie thuis online nieuwe
spullen aankopen! Denken jullie even aan ons? Surf naar:
www.trooper.be/SBM1406, klik op de website waar je iets wil
bestellen en hopla! Dankjewel!
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
UNIFORM
Doorheen het jaar krijgen we (= de leiding) veel vragen over waar de kentekens op het hemd
moeten komen, wat er nu verplicht is aan het uniform, enzoverder…
Daarom hebben we al die vragen proberen samen te vatten op deze pagina. Als je toch nog
vragen hebt, of je wilt nog kentekens kopen, moet je daarvoor niet naar de Hopperwinkel in
Hasselt, maar kan je terecht bij de groepsleiding.
Ons uniform bestaat uit:
- Stevige schoenen (géén sportschoenen)
- Groene of grijze sokken
- Groene korte scoutsbroek of –rok
- T-shirt van de scouts of van onze groep
- Hemd
- Das
- Dasring
- Welpenpet (enkel bij de welpen uiteraard)
Voor kapoenen is enkel de das en de dasknoop noodzakelijk.
Onze groepsdas?
GEWELDIG NIEUWS: Al onze leden kunnen een zwart-gele das kopen. In de punt van de das
staat het kenteken van onze groep: de mijnlamp.

De mijnlamp kan je kopen bij de groepsleiding aan € 2,00, de das voor €7,5.
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ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Het hemd?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaarkenteken (dit jaar: ’t Zal wel zijn), dit kenteken krijg je gratis!
België
Scouting (groen)
Groepslintje “L1406G Beringen-Mijn Zwarte Goudstam”
Opgelet er zijn nieuwe groepslintjes verkrijgbaar!
Internationaal Scoutsteken (jongens = rond en wit met paarse achtergrond) of
Gidsenteken (rond en geel met blauwe achtergrond)
Tak-kenteken (afhankelijk van in welke tak dat je zit)
Limburgse Leeuw
Vlaamse Leeuw

Al deze kentekens kan je kopen bij de groepsleiding zo lang de voorraad strekt. De prijzen
liggen tussen € 0,5 en € 2,0 per kenteken. Het jaarkenteken (nr. 1) is gratis.
.
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KAPOENEN
Maart
06/03: Escape room

13/03: Geef acht!

20/03: Smullen

27/03: Water voor de vissen, BLUB!

April
03/04: Kijk! Dat is een raar konijn!

10/04: We gaan op berenjacht

17/04: Stratego

24/04: De kapoenen hebben bezoek

KABOUTERS
Maart
6 maart: Ergens in een bos

13 maart: Iets met dobbelstenen ofzo

20 maart: Knutselwonders in aantocht!

27 maart: Architecturale vorming

April
3 april: Opfriscursus

10 april: Kaboutermars

17 april: Jullie gaan vuil worden (neem
extra kleren mee)

24 april: Verrassing

WELPEN
06/13 tis werkendag eh mannen!
13/03 Het grote bosspel
20/03 De Mont Blanc beklimmen (of misschien een iets dichtere berg 😉)
27/03 Welpen VS Leiding

03/04 ‘Brand in Beringen brand in Beringen’…

10/04 Paralympics
17/04 Levende Stratego

24/04 Minecraft in real life

JONG-GIDSEN
Maart
06/03: Bosspel
13/03: Leiding vs leden
20/03: Het grote vaccinatiespel
27/03: Miss Scouts Beringen-Mijn

April
03/04: Wie kan de beste moppen vertellen?
10/04: Pizza!!!
17/04: Techniekencompetitie
24/04: Jong-gidsen dag (meer info volgt later…)

JONG-VERKENNERS
6/03 Rechtdoor, rechtdoor en dan nog is rechtdoor

13/03 UITRIJKING VAN DE LINTJES?!? OF MISCHIEN TOCH NIET?

20/03 Lockdownfeestjes opdoeken (Misschien ruiltocht?)

27/03 Trekkertrek kampioen worden

3/04 OP KRUISTOCHT NAAR JERUZALEM! (Kom verkleed als appostel)
10/04 Hoogtewerkercompetitie

17/04 braaf zijn

24/04 50495a5a412042414b4b454e (hint tekst naar hex)

GIDSEN

Maart
06-03: maartse grillen & aprilse buien ( …of omgekeerd?)

13-03: Net niet vrijdag de 13e: zwarte katten zoeken & onder
ladders lopen

20-03: Opzoek naar de beste Beringse kebab

27-03: pré-kerstfeestje( NOG 273 DAGEN TOT KERSTMIS!!!)

April
03-04: Paaseieren zoeken!

10-04: De olympische zomer-spelen

17-04: We gaan op berenjacht (verplicht TED kijken ter
voorbereiding)

24-04: Waarom eet een koe geen augurken?

JINS

Maart:
6 maart: Jins op stage bij de jins
13 maart: Jins op stage bij de jins
20 maart: Dessertenbuffet
à Maak een corona-proof dessertje!
27 maart: Zoek de weg!

April:
3 april: Trek je wandelschoenen aan!
10 april: Enveloppenspel / Binnen de minuut
17 april: Quiz
24 april: Stage jongste takken

HOPPER

CONTACTEER DE LEIDING
Voornaam

Achternaam

E-mailadres

GSM

Kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be
NOAH

JASPERS

noah.jaspers@scoutsberingenmijn.be

0471/341.539

SIEBE

NOBLESSE

siebe.noblesse@scoutsberingenmijn.be

0478/071.832

ESTHER

THENAERS

esther.thenaers@scoutsberingenmijn.be

0470/541.997

FIEN

KNOPS

fien.knops@scoutsberingenmijn.be

0476/068.203

Kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON

LAGAEYSSE

manon.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be

0477/031.261

ROBBE

UYTTERHOEVEN

robbe.uytterhoeven@scoutsberingenmijn.be

0495/643.799

CHLOË

TRUYENS

chloe.truyens@scoutsberingenmijn.be

0468/260.973

JELLE

VANDERLINDEN

jelle.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be

0475/861.038

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be
WOUT

BROEKMANS

wout.broekmans@scoutsberingenmijn.be

0470/088.784

SENNE

VANDERLINDEN

senne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be

0491/902.355

MARIE

MAET

marie.maet@scoutsberingenmijn.be

0468/177.384

ANINO

VAN PINXTEREN

anino.vanpinxteren@scoutsberingenmijn.be

0495/103.448

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
HANNAH

VERBOVEN

hannah.verboven@scoutsberingenmijn.be

0471/871.532

JONAS

TIMMERS

jonas.timmers@scoutsberingenmijn.be

0484/189.777

YOLANDA

THENAERS

yolanda.thenaers@scoutsberingenmijn.be

0497/915.160

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
ENNO

MANGELSCHOTS

enno.mangelschots@scoutsberingenmijn.be

0478/837.824

JAN

SWERTS

jan.swerts@scoutsberingenmijn.be

0472/279.579

THIJS

REYNDERS

thijs.reynders@scoutsberingenmijn.be

0470/278.429

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
FABIAN

LAGAEYSSE

fabian.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be

0471/307.422

BRAM

COX

bram.cox@scoutsberingenmijn.be

0474/016.783

Verkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
/

/

/

/

Jinleiding@scoutsberingenmijn.be
ANOUK

BELMANS

anouk.belmans@scoutsberingenmijn.be

0473/249.266

JESSICA

THENAERS

jessica.thenaers@scoutsberingenmijn.be

0479/324.596

ARNE

VANDERLINDEN

arne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be

0476/393.536

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON

LAGAEYSSE

manon.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be

0477/031.261

