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De twee eerste scoutsmaanden zijn voorbij gevlogen en we kijken al uit naar de maanden 

december en januari! Tijd voor een nieuwe maandschors dus. Hier kunnen jullie wat 

algemene informatie vinden en daarna volgt de concrete informatie. Alle activiteiten voor de 

komende twee maanden staan per tak vermeld. Lees dus zeker aandachtig verder! 

 

Examens  

 Aangezien er voor de meeste leden een periode van 

proefwerken/examens aankomt, willen we van dit 

moment gebruik maken om alle leden heeeel veel 

succes te wensen!  

Januari betekent echter ook blok-maand voor de 

leiding. Gogogooo liefste leiding, even hard studeren en 

die examens knallen! Jullie kunnen het! Aangezien de 

leiding hard aan het studeren is, zou het kunnen dat er 

hier en daar een activiteit niet doorgaat, op een andere 

dag gepland staat, ingekort is… Kijk dus zeker goed de 

maandschors na zodat jullie op de hoogte zijn van 

eventuele aanpassingen. Alvast bedankt voor het 

begrip!  

 

Feestdagen 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de feestdagen staan voor de deur dus willen we uit naam van de hele leidingsploeg 

iedereen fijne feestdagen wensen. Op een jaartje vol liefde, vriendschap en een goede 

gezondheid. Een jaar waarin we samen veel gekke zondagen zullen beleven en leuke 

kampen! We klinken op een jaar waarin alles weer mag en dat corona verleden tijd mag zijn! 

Geniet van de feestdagen, de vakantie en van leuke momenten met nog leukere mensen!  



In aanloop naar de kerstvakantie plannen de meeste takken hun kerstfeestjes. Dit is een 

avond waar de leden samenkomen met de leiding en ze er samen een gezellige avond van 

maken. Wanneer deze kerstfeestjes doorgaan, kan je terug vinden op de pagina’s van elke 

tak, hieronder.  

 

Aanwezigheden 

Om ervoor te zorgen dat we met een goed groepsgevoel op kamp kunnen vertrekken, 

hanteren wij een aan-en afwezigheidsregel.  

Voor de 3 jongste takken (Kapoenen, Wouters en Wolven) wilt dit zeggen dat de kinderen 

minstens 10 keer aanwezig moeten geweest zijn tijdens het scoutsjaar om mee te mogen op 

kamp. Bij de Jong-Givers en de Givers geldt dat je kind maximum 10 keer afwezig geweest 

mag zijn om mee te mogen op kamp. Het is zowel voor de kinderen als voor de leiding niet 

leuk om op kamp te gaan wanneer je elkaar eigenlijk niet zo goed kent. Daarnaast zijn we 

een hechte scoutsfamilie en willen we dit graag zo houden.  

Wanneer dit op voorhand aan de leiding gecommuniceerd wordt, houden we natuurlijk wel 

rekening met verschillende thuissituaties, andere hobby’s… Vergeet echter de leiding niet op 

de hoogte te brengen wanneer je kind niet aanwezig kan zijn.  

 

 



Bestel ons scoutsbier: ZWIJN 

De leiding heeft voor een eigen heerlijk biertje 

gezorgd; ZWIJN!  

Dit sterk blond bier van 7,3 % werd als het ware in 

echte everketels gebrouwen. 

De smaak kan herleid worden tot onze welbekende 

leuze "Evers door stormwind". 

Vanuit een passie voor straffe verhalen in allerlei 

omstandigheden, gingen we voor een straf, fris bier 

dat we achteraf een bittere toets gaven. 

Een evenwicht dat verwijst naar onze scoutswerking 

die elk van ons steeds sterker maakt. 

Zelfs in een storm blijven we er steeds voor gaan om een mooi spoor achter te laten! 

Ook benieuwd naar de smaak van ons Zwijn en steun je graag onze scoutswerking?  

Bestel dan snel op https://forms.gle/ALo6zGT4Xes3oi7Q8  

Het formulier kan je ook op onze site vinden: 

www.scoutsengidsenpeutie.be of op onze Facebook pagina.  

Reclame maken bij familie, vrienden, kennissen, buren… of een 

biertje cadeau doen kan zeker ook!  

 

 

 

 

 

Dit waren onze nieuwsjes voor deze maandschors! Bij vragen kan je steeds een mailtje sturen 

(groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be). 

Hartelijke Sifaka            Ondernemende Oryx  Vastberaden Seriema 

Wiebe Buntinx           Antoine Blanpain Friedl Labey 

0470511929                                       0470473530 0475685960 

 

https://forms.gle/ALo6zGT4Xes3oi7Q8?fbclid=IwAR1Not4YVnK5Z9-WtGXJbezlBTAgLeJIx9ogkAlfK-8frO8XqRhPYwqcsw0
http://www.scoutsengidsenpeutie.be/
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


 

 

 

 



	
Wouterwet		

	

Ik	zeg	wat	ik	voel,	gruwel	van	vals	

gezwets.	Bereik	eerlijk	mijn	doel,	zonder	

dat	ik	iemand	kwets.	Ik	respecteer	alles	

wat	leeft,	en	de	kracht	die	leven	geeft.	Ik	

voel	me	één	met	de	wereld	om	me	heen.	

Hou	niet	van	nep,	en	deel	alles	wat	ik	

heb.	Want	niemand	is	alles,	niemand	is	

niets,	iedereen	is	altijd	iets.	 

	

Wolvenwet 

	
Wij, wolven, willen samen een stap 

zetten 

Een stap naar anderen 

Een stap in en naar de natuur  

Een stap met respect en 

verdraagzaamheid 

Een stap in alle eerlijkheid en 

oprechtheid 

Een stap richting zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid 

Een stap 'scouting'  

	
Jong-giverwet		
 
Wij	zijn	Jong-Givers.	Wij	wagen	het	

avontuur.	Wij	zijn	kameraden	en	willen	

eerlijk	zijn	met	elkaar.	Wij	willen	

samenwerken	en	beslissen.	Wij	zeggen	

onze	mening	en	luisteren	naar	die	van	de	

andere.	Zelf	zet	ik	al	eens	de	eerste	

stap.	Ik	help	graag	waar	het	kan.	Ik	wil	

winnen,	maar	kan	ook	verliezen.	Ik	

respecteer	alles	wat	waardevol	is:	de	

mens,	de	natuur	en	het	materiaal.	 

	
	
	

	
Giverwet		
 
In	de	kleine	en	de	grote	uitdagingen	die	wij	

zoeken,	werken	wij	als	givers	écht	

samen.	Beleven	we	de	natuur	en	de	

cultuur	waarin	we	ons	bewegen.	 

We	gaan	op	zoek	naar	de	mysteries	en	de	

hogere	idealen	in	ons	leven	en	helpen	

waar	dat	kan.	 

Daarom	wil	ik	oprecht	tegenover	mezelf	

en	de	anderen,	meebouwen	aan	een	

hechte,	maar	open	vriendengroep,	waarin	

ikzelf	verantwoordelijk	ben.	Met	open	oog	

en	ruime	blik	alles	op	zijn	juiste	waarde	

leren	schatten	en	me	verbonden	voelen	

met	de	wereldwijde	scouts	en	

gidsenbeweging 

Op	mij	kan	je	rekenen. 



Avondlied	 

O	Heer,	d’avond	is	neergekomen,	de	zonne	zonk,	het	

duister	klom.	De	winden	doorruisen	de	bomen	en	verre	

sterren	staan	alom...	 

Wij	knielen	neer	om	U	te	zingen	in	’t	slapend	woud	ons	

avondliedd.	Wij	danken	U	voor	wat	we	ontvingen,	en	

vragen,	Heer,	verlaat	ons	niet.	Knielen,	knielen,	knielen	

wij	neder,	door	de	stilte	weerklinkt	onze	beê.	Luist’rend	

fluist’ren	kruinen	mee	en	sterren	staren	teder.	Geef	ons	

Heer,	zegen	en	rust	en	vreê.	 

	



Kapoenen 

 

28/11: Vergeet zeker niet jullie gezond verstand want vandaag 
gaan we testen wie van jullie de meeste weetjes kent!  

 

 

 

5/12: Zie ginds komt de stoomboot uit  Spanje weer aan, hij 
brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan… 

 

 

 

12/12: Vandaag gaan we Peutie verkennen! Trek allemaal 
warme kleren aan want wij spelen een dorpsspel � 

 

 

 

17/12: De gezelligste avond van heel het jaar komt eraan.. En 
dit gaan wij met de kapoenen vieren met een kerstfeestje! Maar 
pas op! De 17e is een vrijdag, zondag erna is er geen scouts. 

 

 

 

Ho Ho Ho… De kapoenenleiding wenst jullie allemaal een 
Vrolijk Kerstmis! De kerstvakantie begint dus er is zondag 
26/12 en zondag 2/01 geen scouts � 

 

 

 

 



9/01: Vandaag is er iemand van onze leiding jarig… Hoera 
optimistische ree!! We zetten haar eens goed in de verf en  
maken samen een musical. Achteraf zijn alle ouders welkom 
om te komen kijken naar de show� De show begint om 17u en 
er zullen popcorn  en snacks aanwezig zijn voor de  liefhebbers. 

 

 

 

16/01: Wij gaan koken!! Het gerecht blijft voorlopig nog een 
verrassing  en we vragen aan elke kapoen om  2 euro mee te 
nemen voor de ingrediëntjes� Tot dan!! 

 

 

 

23/01: Vandaag gaan we voor een primeur! De kapoenen 
spelen het levend ganzenbord! 

 

 

 

30/01: We geven de kapoenen allerlei opdrachten want 
vandaag spelen we één tegen allen!! 

 

 

 

 

 

Heel graag tot zondag!!:) 

 



	

	

WOUTERS	
	
5/12	

	
	
12/12	

	
18/12	

	
	
extra	info:	19-22uur,	een	unisex-cadeautje	ter	waarde	van	5-10	euro	+	2	euro	voor	hapjes	
	
26/12	en	2/01	

	
7/01	

	
	
extra	info:	19-21uur	
	
16/01	

	



	

	

	
21/01	

	
extra	info:	19-21uur30	
	
30/01	

	
6/02	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij hebben er alvast super veel zin in, kusjes jullie leiding xx 

Bij vragen kan je een mailtje sturen naar: wolvenscoutsengidsenpeutie.be  

 



JONG-GIVERS



 GIVERS 
  
 

 Eerst en vooral willen we jullie HEEL VEEL succes wensen met de examens!  
We hebben geprobeerd om rekening te houden met jullie examens en de onze.  
De activiteiten in december en januari gaan niet steeds op zondag van 14-17u  
door dus check zeker steeds deze pagina!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je  vragen, opmerkingen… hebt, kan je steeds een sms’je sturen, eens bellen of een 
Messenger /whatsapp berichtje sturen naar iemand van de leiding of je kan ons steeds 
mailen: givers@scoutsengidsenpeutie.be 
Xxx Sifaka, Boogie, Oryx, Ani en Seriema 

4/12 

We kijken een film! 

19:30u – 22u in het 

lokaal  

12/12 
Ontspanningsdag 

van 14-16u  
18/12 Pas op, dit is een zaterdag! 

We spelen een kerstspel 

van 14-16u 

26/12 en 

2/01 
Geen scouts!  

7/01 – 

8/01 

Nieuwjaarsfeestjeee: 

zie mail!  

16/01 Quiz 

23/01 

Vuurvergadering 
30/01 

Sjorren 

4/02 – 

10/02 

Leefweek: 

meer info 

volgt via mail 

mailto:givers@scoutsengidsenpeutie.be


Totemnaam Volledige	Naam Gsm
	 GOEDGELUIMDE	PARKIET LUCA	SOMERS 0468/12.37.07

Kapoenen OPTIMISTISCHE	REE FLORE	DE	MARIE 0497/72.24.00
TOEGEWIJDE	SALUKI LENA	MEUWIS 0473/59.31.77
TIMON CASPER	LIEVENS 0468/30.48.62
KUNSTZINNIGE	PAUW NELE	SPRUYT 0471/30.39.11
LUCHTHARTIGE	CALDERON KOBE	SPRUYT 0470/41.87.81
WILSKRACHTIGE	WEVER KOBE	LABEY 0497/86.07.84
KRACHTDADIGE	SNOEK RUBEN	PINXTEN 0471/51.14.93

Wouters HARMONIEUZE	MURIQUI LOIC	CLAESKENS 0471/05.89.14
EMIPPO MATHIS	LIEVENS 0468/30.48.42
CONFORMERENDE	CAPITANO LOUIS	DE	CUBBER 0468/16.83.62
VRIJMOEDIGE	MEEUW LIESE	VANHALLE 0472/75.21.30
NONCHALANT	ZEEPAARDJE MIRTE	CALLAERT 0476/03.70.56
FERVENTE	DZIGGETAI LOTTE	VANHAECHT 0483/38.07.13
FIJNGEVOELIGE	SPOTLIJSTER CARO	ELSKENS 0478/64.84.50
PRAATGRAGE	PALMTORTEL JURIAAN	HOUTTEKIER 0471/11.06.04
ZORGELOZE	STERN ROBBE	DE	MARIE 0497/72.27.15
BEZONNEN	PONGO LARA	FONTEYN 0468/15.02.78
GEWETENSVOLLE	CARACARA NICK	VANKEIRSBILCK 0495/70.01.81
LEVENSLUSTIGE	SALANGAAN LUCAS	VANDAMME 0474/30.19.80
VREDIG	RENDIER LUNA	VANDEN	DAELE 0491/12.74.24
FIDELE	SCHAARBEK NOA	CAMERLINCK 0492/75.55.38
ZACHTMOEDIGE	BEERMARTER FLEUR	DE	CUBBER 0468/12.48.04
BEREIDWILLIGE	COATI BRENT	ROMBOUTS 0477/07.96.33
DARTELE	KWIKSTAART THIBAUT	CLAESKENS 0475/49.77.52
ONGEDWONGEN	WASBEER JEF	DE	CUBBER 0468/15.08.05
ZORGDRAGENDE	ANI RUNE	PAPPAERT 0471/05.89.14
ONDERNEMENDE	ORYX ANTOINE	BLANPAIN 0470/47.35.30
VINDINGRIJKE	GOLDEN	RETRIEVER THOMAS	HAELWAETERS 0470/03.23.11
HARTELIJKE	SIFAKA WIEBE	BUNTINX 0470/51.19.29
VASTBERADEN	SERIEMA FRIEDL	LABEY 0475/68.59.60
ONDERNEMENDE	ORYX ANTOINE	BLANPAIN 0470/47.35.30

Groepsleiding HARTELIJKE	SIFAKA WIEBE	BUNTINX 0470/51.19.29
VASTBERADEN	SERIEMA FRIEDL	LABEY 0475/68.59.60

Wolven	

Jong-Givers		

Givers	


