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Beste iedereen, hier zijn we weer met de derde maandschors van het jaar. Lees hieronder 

zeker verder voor de algemene informatie. Daarna volgen de activiteiten per tak.  

We willen nog even vermelden dat we het iedereen aanraden om de maandschors goed te 

lezen! Wanneer de leiding beslist een activiteit/uur/locatie te veranderen, laten ze dit steeds 

weten via mail. Als je geen mailtje ontvangt van de takleiding, mag je er dus steeds vanuit 

gaan dat jullie gewoon de maandschors kunnen volgen. 

 

(Alternatief) steakdag 

Met al het corona nieuws in het achterhoofd is het 

tegenwoordig niet vanzelfsprekend om een evenement te 

organiseren.  

We willen jullie echter wel op de hoogte brengen van een 

plannetje dat de leiding momenteel aan het uitwerken is. 

Op zaterdag 26 maart zal er een alternatief voor de 

steakdag plaatsvinden. In welke vorm de steakdag dit jaar 

zal doorgaan, kunnen we dus nog niet met zekerheid 

zeggen. Wel is het zo dat we een alternatief zullen 

voorzien en dat jullie dus de kans krijgen om de 

scoutswerking te steunen. Dankjewel bij voorbaat!  

Om bovenstaande reden, zal er dus op zondag 27 maart 

geen scouts zijn.  

 

 

 

 

 

Kamp 

Nu 2022 officieel van start gegaan is, blikken we even vooruit naar de zomervakantie. Ook 

dit jaar gaan we weer op kamp, joepie! Zoals reeds vermeld in de eerste maandschors van 

dit scoutsjaar, zullen er dit jaar twee scoutskampen doorgaan.  

De Kapoenen, Wouters, Wolven en Jong-Givers gaan dit jaar, samen met de leiding, Limburg 

onveilig maken. Hun scoutskamp zal doorgaan van 3 tot 10 juli. Daarnaast gaan de Givers op 

buitenlands kamp naar Hongarije.  



3-10 juli → kamp voor de Kapoenen, Wouters, Wolven en Jong-Givers  

22 juli – 2 augustus → buitenlands kamp voor de Givers en de leiding. 

 

Leuk steuntje 

Als je af en toe gaat winkelen in de Makro, dan kan je op een eenvoudige 

manier onze scoutswerking steunen. Door jouw klantenkaart te koppelen 

aan onze vereniging, ontvangen wij 10% van jouw aankoopbedrag. Het 

enige wat je moet doen om dit mogelijk te maken, is klikken op deze link: 

Steun jouw favoriete vereniging (leuksteuntje.be), jouw klantenkaart 

registreren en ten slotte zoeken naar “Scouts en Gidsen Peutie”. 

Dankjewel!  

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://info.leuksteuntje.be/sympathisanten?fbclid=IwAR2qDO2y3fslT6LOkYsVA4vR01h_Eosnm80lfXDS5hO1yXBfkOHyI5uSYcw
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.	 

	





 WOUTERS
   
 

 

Dag leukste wouters, hier is alweer de 3de maandschors van dit schooljaar voor jullie. 

Hierin kunnen jullie alle info vinden wanneer en wat we weer allemaal gaan uitsteken in 

Februari en maart. Tot snel!!!! 
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Weekend: wij gaan van 22/04 tot 24/04 op weekend, dus hou dit weekend al sowieso vrij zodat 

je zeker mee kan gaan! (Meer info volgt later nog via maandschorsen of mail) 

 

Bij vragen of opmerkingen mag je steeds een mailtje sturen naar: 

Wouters@scoutsengidsenpeutie.be Of naar de Takverantwoordelijke  

Wever: 04/97.86.07.84       Snoek: 04/71.51.14.9 

Tot snel! 

6/02: Spelletjes in 

en rond Peutie 

spelen. 

 

13/02: Cupido komt 

langs, wie gaat er 

gekoppeld worden? 

 

20/02: Brokken pap, 

heksensoep of gewoon 

biefstuk met friet? Wij gaan 

koken! Gelieve allemaal 3 euro 

mee te vragen aan mama of 

papa. 

 

27/02: Vandaag geen scouts:(. 

Maar 26/02 is het wel steak dag 

:), dus hierbij zijn jullie allen 

uitgenodigd om een lekkere 

steak te komen benuttigen 

gebakken door jullie favoriete 

leiding! 

 

 

05/03: Wij gaan 

lekkere sauzen maken 

en verkopen. Het is 

scouts van 13u tot 

15u. 

 

13/03: We gaan terug naar de 

middeleeuwen, verkleed je als 

de mooiste prinses of sterkste 

ridder en kijk hoe je de slechte 

trollen kan verslaan. 

 

20/03: Een spel op een 

plaats waar veel bladeren, 

struiken, bomen en beekjes 

aanwezig zijn. 

27/03: Jullie leiding gaat 

niet bezig zijn met jullie, 

gelukkig voor jullie worden 

ze natuurlijk wel vervangen 

door leiding van andere 

takken. We doen 

leidingwissel! 

 02/04: Een activiteit met veel 

water, heel veel water zelfs. We 

gaan zwemmen! (Meer info volgt 

later nog via mail.) 

 



 WOLVEN 
  
 

 

 

6/2: Vandaag 

spelen we een 

bosspel! 

27/3: 

Vandaag 

krijgen 

jullie 

andere 

leiding, 

dus 

moeten 

jullie ons 

missen. 

13/2: Zie dat 

al je kennis is 

opgefrist 

voor de quiz! 

3/4: Geen 

scouts 

     

6/3: 

Withlovedag, 

verdere info 

volgt via mail 

20/2: We gaan 

nog maar eens 

ons prachtige 

Peutie 

verkennen! 

27/2: We 

gaan wat 

balken met 

touw 

vastmaken. 
 

13/3: Haal de 

beste kok in 

jullie naar 

boven voor de 

activiteit van 

vandaag! 
20/3: Om zeepkisten 

te maken hebben we 

veel stevig karton 

nodig. Als jullie dit 

thuis hebben, mogen 

jullie dit meenemen. 







 GIVERS 
  

Vragen/opmerkingen/problemen? givers@scoutsengidsenpeutie.be of stuur ons een 
berichtje 

Bij deze een dobbelmaandschors. Kijk maar eens heel goed terug naar al die ogen en  

ontdek zo de data en activiteiten voor februari en maart       
Als jullie vastzitten, stuur gerust naar de leiding voor een extra tip! 
 
 
 

Activiteiten volgens toenemend aantal ogen  per 
beker (1 beker staat voor één activiteit/dag) 

Leefweek (meer info volgt via mail) 

Geen scouts 

Withlovedag (meer info volgt) 

Geen scouts 

We gaan op zoek naar het noorden 

Valentijn  

Geen scouts 

Sport  

Jullie worden verlost van jullie leiding 

Tip:  
Moest ik als vlak van een dobbelsteen 
december voorstellen, dan zou mijn aantal 
ogen 2x het maximum zijn van wat je kan 
zien op een vlak van  een gewone dobbelsteen. 

mailto:givers@scoutsengidsenpeutie.be
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