


Koekeloe iedereen!  

We hebben WEER een heleboel aan activiteiten deze maand: een heerlijke Steakdag, gezellige 

takweekends en knotsgekke zondagen! De rest van deze maandschors bevat veel handige en duidelijke 

informatie. Dus zeker allemaal lezen !!!  

STEAKDAG: 21 MAART 2020  

 

Op zaterdag 21 maart nodigen we jullie allemaal van harte uit in de eetzaal van De Lampion voor onze 

11de editie van de Steakdag.  

Op het menu staat (zoals elk jaar) voor ieder wat wils. Super lekkere Steak voor al de carnivoren onder 

ons (met peperroom-, champignon- of bearnaisesaus of natuur), vol-au-vent of een vegetarisch menu 

bestaande uit overheerlijke veggienuggets. We voorzien ook een kindermenu waar je kan kiezen 

tussen een kinder vol-au-vent of twee curryworsten. Al deze heerlijke gerechtjes worden 

gecombineerd met frietjes en een lekker slaatje.  

 

We vragen wel om op voorhand in te schrijven. Klik  op en je kan meteen het 

inschrijvingsformulier invullen. 

 

 

Of u kan gewoon surfen naar de website van de scouts waar u alle info omtrent de inschrijving terug 

vindt. Moesten er problemen of vragen zijn kan je altijd terecht op volgend telefoonnummer: 

0487/90.59.41 (Spitsvogel, Elke Renard)  

http://www.scoutsengidsenpeutie.be/
https://forms.gle/e73DUSRRyHfMtonY9


Laat pesten niet aanmodderen : 14-21 FEBRUARI 2020  

Van 14 tot 21 februari koos heel Vlaanderen kleur tegen pesten. Scouts en Gidsen Peutie deed ook 
mee! En dat konden wij samen met jullie allemaal laten zien door die week 4 stippen in de vorm van 
een vierkant op je hand te dragen. Pesten is een fenomeen dat zich niets aantrekt van de seizoenen. 
Noch van leeftijd, gender, omgeving of tijdsstip. Door samen in de modder te spelen en lekker vuil te 
worden, gooien wij, Scouts en Gidsen Peutie de drempels plat en tonen we dat iedereen erbij kan! 
 

We maken van modder het cement van onze Scouts. We Laten er dus geen gras over groeien. Trek 
vanaf nu allemaal jullie stoutste vuile kleren aan en laat mee aan iedereen weten dat dat wij pesten 
niet laten aanmodderen! 

Moest U opmerken dat jouw kind bij ons gepest word aarzel dan niet om de leiding aan te spreken! 
Bij ons is iederen gelijk en geliefd en pesten is daarbij uit den boze. 

Wij laten pesten niet aanmodderen, u toch ook niet? 

  

TAKWEEKEND  

 

Het takweekend is het eerste ‘kamp’ van het jaar. Hierbij gaan alle takken afzonderlijk een weekendje 

weg. Ze verblijven vaak in andere scoutslokalen in onze buurt. Het is het ideale moment om elkaar 

binnen de tak nog beter te leren kennen en ook om de ervaring van een weekendje weg zonder mama 

en papa mee te maken. TE LEUK! 

Meer info over de weekends staat op de takpagina of zal later volgen via mail. 

De kapoenen zullen hun ouders een weekendje rust gunnen: 24-26 april 

Mama’s en papa’s van wouters zullen het weekend van 24-26 april eens kunnen uitslapen. 

De jogi’s gaan een stevig weekend tegemoet: 25-26 april 

3-5 april zijn de givers eventje verlost van ouderlijk gezag. 

 

Busje komt zo, treintje komt zo, fietsje komt zo, kampje 

komt zo 

De grote vakantie staat nog niet voor de deur, maar wij zijn wel al bezig met het kamp! Om 

jullie mee te laten dromen over dit kamp, geven we al wat praktische informatie door. 

Dit jaar trekken we erop uit richting Luxemburg. De eerste 2 weken van augustus zal een wei 

in Bras dienst doen als onze thuisbasis.  



De kapoenen en wouters vertrekken met de bus en worden een weekje later aan het kampterrein 

opgehaald door hun ouders. De givers en jong-givers mogen dan nog 3 extra dagjes genieten van het 

kamp! Dit jaar keren ook de Jong-givers en Givers terug met de bus. 

2-9/08: kapoenen en wouters  

2-12/08: givers en jong-givers 

We zullen ook de prijzen al meegeven zodat jullie dit kunnen inplannen in het vakantiebudget:  

kapoenen en wouters: €110  

givers en jong-givers: €140 

Voor ouders en leden die nog niet echt vertrouwd zijn met een scoutskamp, volgt er nog een 

infoavond. De datum voor deze infoavond moet nog bepaald worden, maar dit zal in mei 

plaatsvinden. Vanaf de infoavond starten de inschrijvingen voor het kamp en worden er concrete 

uren en plaatsen voor vertrek en terugkomst bekend gemaakt. De inschrijvingen zullen lopen tot 

eind juni. 

Eind juni sturen we ook een kampboekje door met alles wat jullie moeten weten over het kamp van 

dit jaar. SPANNEND!  

!Vergeet niet dat je tijdens het scoutsjaar voldoende aanwezig moet zijn om mee te mogen op kamp! 

Natuurlijk houden we rekening met persoonlijke situaties. Het belangrijkste is dat de leiding op de 

hoogte gehouden wordt over afwezigheden. 

- Kapoenen en Wouters: minstens 10 keer aanwezig 

- Jong-givers en Givers: maximum 10 keer afwezig 

 

 

 

 



Withlovedag 8 maart 2020 

Altijd al eens willen weten wie die andere scouts zijn die je in de buurt soms tegen komt? Dan is 

vandaag jouw geluksdag! Tijdens de Withlovedag komen alle scoutsen van ons district (Withlove) 

samen voor een namiddag vol spel en plezier. Dit jaar zal het doorgaan op het Blosodomein te 

Hofstade. 

Hoe geraken we daar allemaal: 

- Kapoenen en Wouters: 13u15 vredespleintje Peutie, we carpoolen naar Hofstade (parking D). 

Vraag mama of papa om een lift voor je vriendjes en jezelf ;-) 

Ophalen in Hofstade rond 17u15. We spreken af aan parking D. 

- Jong-givers: 13u scoutslokaal Peutie met fiets 

- Givers: 13u20 scoutslokaal Peutie met fiets 

 

Hier komt het varken met de lange snuit en de maandschors is uit. Dit was het dan voor deze 

maandschors. Moest je nog vragen hebben dan kan je ons steeds aanspreken zondagavond na de 

scouts aan de poort, stuur ons een mailtje of bel even.  

Vaardige Simoeng (Franco̧is Blanpain)  

0473 58 67 58  

Non-conformistische Spitsvogel (Elke Renard) 

0487 90 59 41  

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be  

 

P.s. Hoeveel paaseieren tel jij? 



 KAPOENEN   

 

Wooow dit is al de voorlaatste 

maandschors van ons scoutsjaar!!! 

Omdat er de komende twee 

maanden veel scoutsvergaderingen 

wegvallen door de vakanties, is het 

een speciale maandschors met extra kleurplaten om 

deze saaie weken zonder scouts te kunnen 

overleven! 

 

1/03: De olympische spelen vinden dit jaar plaats op 

onze scoutsterreinen! Deze namiddag strijden jullie in 

teams tegen elkaar om te zien wie het sportiefst is. 

 



 KAPOENEN   

8/03: Vandaag is het Withlovedag. Die gaat door in 

het Blosodomein van Hofstade. 

 

15/03: We gaan vandaag ons dorpje Peutie nog eens 

verkennen! 

 

22/03: Het is spijtig genoeg 

geen scouts, maar jullie mogen 

wel allemaal zaterdag met jullie 

hele familie komen eten op de 

steakdag! 

 

29/03: Het is weer eens tijd om het grote bos te 

verkennen en waarschijnlijk indrukwekkende kampen te 

bouwen! 

 



 KAPOENEN   

5/04 + 12/04: Ooh nee, het is geen scouts! Jullie 

leiding gaat nu een hele dag wenen omdat ze jullie zo 

hard missen. 

 

 

19/04: Let op iedereen, vandaag 

gaan we ons eens goed vuilmaken en 

tonen dat wij echte scouts zijn. Aan 

de mama’s en papa’s zorg dat jullie 

kapoenen kledij aanhebben die vuil mag worden en dat de 

auto voorzien is van plastic zakken en handdoeken om de 

kleine viezerikken te ontvangen. (Als het te slecht weer 

is, doen we een andere activiteit) 

 

24/04 – 26/04: Wij gaan op kapoenenweekend in 

Mechelen van vrijdagavond tot zondagmiddag. 

Binnenkort volgt er een mail met uitgebreide informatie, 



 KAPOENEN   

maar bereid je al voor op het leukste weekend van het 

hele jaar. Wij kunnen alvast niet wacten! 

 

Veel liefs (dziggetai, pauw, palmtortel, parkiet, ree, 

snoek, stern, pampahaas) 

Als er nog vragen zijn, kan je altijd mailen naar 

kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be  



 WOUTERS   
Hallo lieve Wouters! De paashaas heeft voor jullie de activiteiten van maart en april 
achtergelaten. Je mag de tekening in kleuren J  
 
 
 
   

         

                                               
                                  22/03: 
                                                                              
 
 
 
 

29/03:                   
 
 
   
      
                                                                                       
                   
 
 
 
 
 
19/04:                         
                                                            24/04-26/04: 
 
         

Jullie 
mogen de 
ware 
kunstenaar 
in jezelf 
naar boven 
laten 
komen J  

Withlove dag! 
Meer 
informatie 
staat vooraan 
in de 
maandschors 
J  

We gaan iets 
lekker  
maken! Neem 3 
euro mee. 

Het is vandaag 
geen scouts, 
21/03 is het wel 
steakdag dus 
neem al je 
vrienden, 
vriendinnetjes en 
familie maar mee 
om te komen 
eten!  

We spelen 
een bosspel! 

Het is vakantie! 
Vandaag is het 
dus geen scouts 
L  

Vandaag spelen we een gezellig 
spel J  

Wij gaan op weekend J   
Meer informatie volgt nog. 

Groetjes van jullie lievelings leiding J  
Bij vragen mag je altijd mailen naar 
wouters@scoutsengidsenpeutie.be of onze 
takverantwoordelijke, Nonchalant Zeepaardje: 
nummer: 0476037056 



		
 
	

		
 

		

-1	tegen	allen		

Kom	vandaag	genieten	van	een	goe	
steakske!	

Geen	scouts	�,	het	
was	gisteren	steakdag	

Stadspel	in	Mechelen!	We	spreken	om	
14u	af	op	het	pleintje	in	Peutie	en	we	
carpoolen	tot	ginder	dus	neem	je	
mama	of	papa	mee	met	een	auto	als	
dat	gaat.	De	leden	mogen	worden	
opgehaald	om	17u	in	Mechelen.	

Geen	scouts:	Vakantie	

Een	klein	overzicht	van	alle	
bomen	dat	we	gepland	hebben	in	
jullie	putten	op	ons	scoutsterrein.	
Verbind	elke	soort	boom	met	het	
juiste	blad!	
1/03:	Esdoorn		
8/03:	Wilg		
15/03:	Plataan		
21/03:	Eik		
22/03:	Berk		
29/03:	Prunus		
5/04:	Beuk	
12/04	:	Haagbeuk		
17/04:	Linde		
25-26/04:	Tamme	kastanje		
 
	

Geen	scouts:	Zalig	Pasen!	

Om	13u	met	de	fiets	aan	de	
scouts	

We	spelen	een	quiz		

Avondspel:	Van	20u	tot	22u	aan	de	
scoutslokalen		

Weekend:	verdere	informatie	
volgt	via	mail	





 

 

Werken met groepsadmin 

 

Mijn gegevens aanpassen, hoe doe ik dat? 

 Surf naar groepsadmin 
 Log in met je lidnummer of gebruikersnaam. 

Wachtwoord vergeten:  

• Klik op ‘wachtwoord vergeten’ 

• Gebruikersnaam of lidnummer en mailadres invullen. (Lidnummer vind je terug op de 
lidkaart of mail naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be) 

• Je krijgt een mail met een nieuw wachtwoord, volg de instructies voor het opnieuw 
instellen van je wachtwoord. 

• Foutmelding bij mailadres of andere problemen: Hier vind je een gedetailleerde 

handleiding. Lukt het nog niet, mail/bel/spreek ons aan en we helpen je verder 😉 
 Kijk alles na en pas aan indien nodig. Klik op ‘Opslaan en verder naar de individuele 

steekkaart’ (Ook als je niet naar de individuele steekkaart wilt, moet je met deze knop de 
aanpassingen bewaren.) 

 Klaar! 😊 

 

Ik ontvang geen mails van de scouts, wat nu? 

 Kijk je spamfolder na en stel ons mailadres in als veilig. 
 Kijk je gegevens op groepsadmin na op schrijffouten of oude mailadressen. 
 Er kan iets fout gegaan zijn, contacteer ons en we lossen het op. 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be
https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/doku.php?id=handleidingen:groepsadmin:wachtwoord_vergeten


Totemnaam Volledige Naam Adres Gsm
NON-CONFORMISTISCHE SPITSVOGEL ELKE RENARD ROLLEWAGENSTRAAT 166 1800 PEUTIE 0487/90.59.41
VAARDIGE SIMOENG FRANÇOIS BLANPAIN CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN 0473/58.67.58
GOLDEN RETRIEVER THOMAS HAELWAETERS KLUITINGSTRAAT 70 1800 VILVOORDE 0470/03.23.11
HARTELIJKE SIFAKA WIEBE BUNTINX HAESENDONCKSTRAAT 40 1800 VILVOORDE 0470/51.19.29
TROUWHARTIGE KAUW RUTH VANHAECHT TENIERSSTRAAT 65 1800 VILVOORDE 0471/30.14.60
VROLIJKE SIJS MARISSA YPERMAN LINDENSTRAAT 132 1800 PEUTIE 0470/09.14.49
DARTELE KWIKSTAART THIBAUT CLAESKENS SCHUIFELAARSTRAAT 20 1800 PEUTIE  0475/49.77.52
NEUSHOORN CLARA JUAREZ LOPEZ VIJFHOEKSTRAAT 43A 1800 PEUTIE 0495/72.87.91
ONBEVREESDE ORKA MATTHIEU BLANPAIN CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN  0476/27.29.85
ONGEDWONGEN WASBEER JEF DE CUBBER AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE 0468/15.08.05
WILSKRACHTIGE WEVER KOBE LABEY KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE 0497/86.07.84
ZWAAN EMMA COURCELLES LINDENSTRAAT 161 1800 PEUTIE 0491/50.20.74
ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN 0470/47.35.30
CONFORMERENDE CAPITANO LOUIS DE CUBBER AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE  0468/16.83.62
BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS MELSBROEKSESTRAAT 26 1830 MACHELEN  0477/07.96.33
NONCHALANT ZEEPAARDJE MIRTE CALLAERT VILVOORDELAAN 22 1830 MACHELEN 0476/03.70.56
SCHOLEKSTER VINCENZO ONGENA WIPSTRAAT 35 1800 VILVOORDE  0489/21.05.04
VASTBERADEN SERIEMA FRIEDL LABEY KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE 0475/68.59.60
VREDIG RENDIER LUNA VAN DEN DAELE AARSCHOTSESTRAAT 96 1800 PEUTIE  0491/12.74.24
ZACHTMOEDIGE BEERMARTER FLEUR DE CUBBER AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE  0468/12.48.04
ZORGDRAGENDE ANI RUNE PAPPAERT SCHUIFELAARSTRAAT 52C 1800 PEUTIE 0471/05.89.14
FERVENTE DZIGGETAI LOTTE VANHAECHT DAMSTRAAT 148 1800 VILVOORDE  0483/38.07.13
GOEDGELUIMDE PARKIET LUCA SOMERS CALLAERTSTRAAT (S.) 30 1800 PEUTIE  0468/12.37.07
KRACHTDADIGE SNOEK RUBEN PINXTEN JAN VELDMANSSTRAAT 23 1830 MACHELEN 0471/51.14.93
KUNSTZINNIGE PAUW NELE SPRUYT OUDSTRIJDERSSTRAAT 33 1800 PEUTIE  0471/30.39.11
OPTIMISTISCHE REE FLORE DE MARIE MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE 0497/72.24.00
PALAVERENDE PAMPAHAAS SAMINA HUYBERECHTS LINDENSTRAAT 147 1800 PEUTIE 0471/73.07.27
PRAATGRAGE PALMTORTEL JURIAAN HOUTTEKIER MARTELARENSTRAAT 122 1800 PEUTIE  0471/11.06.04
ZORGELOZE STERN ROBBE DE MARIE MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE 0497/72.27.15

Groepsleiding

Givers

Jong-givers

Wouters

Kapoenen


