
Maandschors  

December - Januari 



Hier zijn we dan, met onze tweede maandschors. Wat vliegt de tijd toch zo snel!!

Graag blikken we met jullie vooruit naar de komende activiteiten die je per takpagina terugvindt.

Vergeet daarnaast niet om de rest van de maandschors te lezen, want deze informatie kan al eens

van pas komen:)

Zit je met een vraag? Aarzel dan zeker niet om zondag even te passeren of een mailtje te sturen!

Feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur! Graag doen wij u

eraan herinneren dat er in de kerstvakantie geen activiteiten

doorgaan of deze op een andere dag vallen.

Wij wensen jullie vanuit de leidingsploeg alvast een prettige

Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

Wanneer de studenten onder ons het woord feestdagen

horen, gaat er helaas bij enkele het belletje ‘examens’

rinkelen… Dit betekent dat ze hun hoofd even over iets

anders zullen breken en er enkele veranderingen kunnen

optreden omtrent de activiteiten. Check dus zeker je

takpagina!

Voor alle leden en leiding die binnenkort proefwerken/examens hebben: KNALLENNNN!!!!

Kamp
Het scoutsjaar is nog maar net ingezet maar toch kijken we allemaal stiekem al volop uit naar het

scoutskamp. En ja hoor, we hebben een kampterrein!! Dit jaar gaan we

kampherinneringen maken in het mooie Jalhay. Na veel spanning kunnen

we jullie dus eindelijk de vaste data voor het kamp van 2023 meedelen.

6/08 - 13/08: Kapoenen, Wouters, Wolven

3/08 - 13/08: Jong - Givers & Givers

Trooper
Shop jij vaak online? Steun onze scouts door een simpele klik!

Wat is Trooper? Telkens jij iets koopt via Trooper, komt er een procentje

op onze scouts rekening terecht. Handig om te weten, is dat bijna alle

bekende en minder bekende winkels erop staan en dat jij geen eurocent

extra hoeft te betalen!

https://www.trooper.be/nl

https://www.trooper.be/nl


V-pas
De stad Vilvoorde biedt een vrijetijdspas aan voor jongeren met recht op een verhoogde

tegemoetkoming van de mutualiteit of in geval van financiële drempels. Ook bij ons kan je hiervan

gebruik maken. Heb je nog vragen over de V-pas ? Twijfel zeker niet om de groepsleiding hierover

aan te spreken!

Uniform
Omdat sommigen onder ons stiekem nog een paar dingen aan hun hemd in orde moeten brengen,

verwijzen wij graag nog eens naar onze website waar je een heleboel informatie op terugvindt!

https://www.scoutsengidsenpeutie.be/uniform

Tak Leeftijd Verplicht deel uniform Aanwezigheid
Kapoenen 2015-2016 T-shirt en groepsdas rond

de nek
Minstens 10x aanwezig zijn

Wouters 2013-2014 Hemd en groepsdas rond
de nek

Minstens 10x aanwezig zijn

Wolven 2011-2012 Volledig uniform*,
groepsdas rond de nek

Minstens 10x aanwezig zijn

Jong-Givers 2009-2010 Volledig uniform*,
groepsdas rond linkerarm

Maximaal 10x afwezig zijn zonder reden

Givers 2006-2008 Volledig uniform*,
groepsdas rond linkerarm

Maximaal 10x afwezig zijn zonder reden

*volledig uniform = groene broek/rok, scoutshemd en groepsdas

https://www.scoutsengidsenpeutie.be/uniform


Zwijn

Vier je de feestdagen graag met ons eigen scoutsbier? Bestellen kan nog steeds via

www.scoutsengidsenpeutie.be.

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!

Stevige linker van de groepsleiding,

Fidele Schaarbek
(Noa Camerlinck)

0492/75.55.38

Bereidwillige Coati
(Brent Rombouts)

0477/07.96.33

Ondernemende Oryx
(Antoine Blanpain)

0470/47.35.30

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be

http://www.scoutsengidsenpeutie.be
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


KAPOENEN  

 
 

 

4/12: 

De Sint komt op bezoek!!      11/12:  

we doen een quiz 

 

 

 

 

     

                                                            17-18/12 we vieren allemaal samen kerst!!  

     (meer info volgt via mail) 

LET OP! 25/12 en 1/01 is het geen scouts   

           8/01 Driekoningen spel 

15/01 we gaan lekker koken  

en neem 2 euro mee                                               

           05/02 is nog een verrassing hihi   

20/01 jullie gaan sluipen dus kleed jullie  

warm en  donker aan van 19u tot 21:30  29/01 we gaan gezellig een film kijken 

 

Dit is het dan voor de komende twee maand. Als je nog een vraagje of opmerking hebt, 

aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be , 

ons een berichtje te sturen of ons te bellen op het nummer van onze takverantwoordelijke 

( Seriema) : 0475/68.59.60 . 

Vele groetjes!!!! 

Seriema, Beermarter, Pongo, Saluki, Aslan, Franse Bulldog, Herdershond, Zifio en Boloko 



04/12:
de Sint
komt op
bezoek!

11/12: 
opening
pannekoeken
-restaurant.

16/12-
17/12: 
kerst-
feestje

25/12 -
1/01:
helaas,
geen
scouts...

08/01:
zingen
voor drie
koningen

15/01: wĳ
gaan
quizzen!

22/01:
dorps-
spel

29/01: wĳ
gaan
sjorren!

05/02:
koken



Wolven

11/12

16/12

25/12

06/01

(meer info via mail)

15/01



22/01

27/01

03/02





 

09/12 

19u-22u 

04/12 
16/12 

17u tot 24u 

(geen €7 vergeten ajb xxx) 

08/01 

13/01 

19u30-22u 

20/01 

19u30-22u 

27/01 

20u-22u 

05/02 

13u30-17u 

(FIETS en slot meenemen!!!) Dikke knuffel van jullie giver 
leiding!!!! 

Voor vragen kan je altijd mailen 
naar 

givers@scoutsengidsenpeutie.be  

      

mailto:givers@scoutsengidsenpeutie.be


TOTEMNAAM VOLLEDIGE NAAM GSM

VASTBERADEN SERIEMA FRIEDL LABEY 475685960

ZACHTMOEDIGE BEERMARTER FLEUR DECUBBER 468124804

BEZONNEN PONGO LARA FONTEYN 468150278

TOEGEWIJDE SALUKI LENA MEUWIS 473593177

KAPOENEN WELWILLENDE BOLOKO TOBI ROGGE 489241394

DROMERIGE ASLAN JACOB MEUWIS 489061908

OPRECHTE HERDERSHOND THOR VANKEIRBILCK 491951321

TEDERE ZIFIO FLORIEN HOUTTEKIER 473678736

FRANSE BULLDOG MANON DE RAEDT 491989809

KUNSTZINNIGE PAUW NELE SPRUIT 471303911

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538

GEWETENSVOLLE CARACARA NICK VANKEIRSBILCK 495700181

WOUTERS HARMONIEUZE MURIQUI LOIC CLAESKENS 478035181

BLIJHARTIGE OTTER EMMA LIPPENS 471994844

ENERGIEKE SPECHT NORAH MERTENS 493884276

DISCRETE CHIMPANSEE YORAN DE SMEDT 488308214

FLAMBOYANTE FLAMINGO FELIEN VEYS 488690458

WILSKRACHTIGE WEVER KOBE LABEY 497860784

KRACHTDADIGE SNOEK RUBEN PINXTEN 471511493

OPTIMISTISCHE REE FLORE DE MARIE 497722400

ZORGELOZE STERN ROBBE DE MARIE 497722715

WOLVEN LEVENSLUSTIGE SALANGAAN LUCAS VANDAMME 474301980

GEDREVEN NEWFOUNDLANDER SIEMEN CAMERLINCK 491308502

ONBEVANGEN WILDE EEND VIKTOR DE VOCHT 484325938

TOEGENEGEN BEO REMCO DE SMEDT 488307219

VERREIKENDE SECRETARISVOGEL FLOOR RENARD 468058773



HARTELIJKE SIFAKA WIEBE BUNTINX 470511929

GOEDGELUIMDE PARKIET LUCA SOMERS 468123707

FERVENTE DZIGGETAI LOTTE VANHAECHT 483380713

JONG - GIVERS BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

CONFORMERENDE CAPITANO LOUIS DECUBBER 468168362

VRIJMOEDIGE MEEUW LIESE VANHALLE 468253522

LUCHTHARTIGE CALDERON KOBE SPRUYT 472440148

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470418781

ONGEDWONGEN WASBEER JEF DECUBBER 468150805

FIJNGEVOELGE SPOTLIJSTER CARO ELSKENS 478648450

GIVERS NONCHALANT ZEEPAARDJE MIRTE CALLAERT 476037056

VREDIG RENDIER LUNA VANDEN DAELE 491127424

DARTELE KWIKSTAART THIBAUT CLAESKENS 475497752

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470473530

GRL BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538


