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Lap seg, weeral een scoutsjaar dat 
voorbijgevlogen is! 
We zijn toe aan onze laatste maandschors van het jaar... Amai, dat gaat snel! 
Het is altijd belangrijk de maandschors goed door te nemen � Maar deze keer is het nog 
belangrijker! Door de gevreesde examenperiode die in aantocht is, zullen de 
scoutsvergaderingen tijdens juni niet altijd (op zondag) doorgaan. Kijk dus goed na welke 
dag en/of welke uren het scouts is!  
Elke tak zal na de examens kunnen genieten van een speciale laatste activiteit voor dit 
scoutsjaar. Meer info zal door de takleiding naar jullie gecommuniceerd worden.	 
 

Veel succes met de examens voor alle 

leden en leiders! 
 

MONDMASKERS TE KOOP!  
Jullie hebben het misschien al gezien of misschien ook nog niet, maar Scouts en Gidsen 
Peutie verkoopt zijn eigen mondmaskers! Mega cool, toch? 

Wil jij ook nog een herbruikbare mondmasker van de allerleukste Scouts op de wereld ?! 

Hier wat praktische info:  

-	Prijs:	 

1 €6,50 

2 €13	 	 	 	  

3 €18 
 
-	Betaling	gebeurt	via	overschrijving:		BE13	4249	1176	3139 
(Vergeet	naam	+	aantal	niet	te	vermelden)	 
 
-Ze	zijn	unisex	en	bestaan	niet	in	speciale	kindermaten. 
 
-	Bestellen	kan	via	de	link	dat	is	terug	te	vinden	op	onze	site,	facebook	en	instagram!	 
 
 



 
 

WOEHOE …. Wij gaan bijna op kamp 
Het is nog even wachten tot de grote vakantie begint en we op kamp vertrekken. Maar hier 
zijn nog eens de data zodat jullie het zeker niet vergeten � 
Dit jaar trekken we erop uit richting Limburg. De eerste 2 weken van augustus zal een wei in 
Pelt dienstdoen 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 komen 3 dagen vroeger met de trein en fiets. 
1/08-15/08: LEIDING 
5-15/08: GIVERS EN JOGI’S 
8-15/08: KAPOENEN EN WOUTERS 
We zullen ook de prijzen al meegeven zodat jullie dit kunnen inplannen in het 
vakantiebudget: 

kapoenen en wouters: €110 
Givers en Jong-Givers: €140 
 

Zoals elk jaar, krijgt ook dit jaar het kamp weer een thema. Om jullie genoeg tijd te 
geven om magnifieke verkleedkledij of attributen te maken, verklappen we het kampthema 
nu al! 
Dit jaar gaan wij een heel kamp leven als ……. LEGER IN THE EIGHTIES 
 
 
Fiscaal attest? Een mailtje en wij doen de rest! 
Iedereen die vorig jaar meegegaan is op kamp, kan aan de groepsleiding een fiscaal attest 
vragen waarmee je een deel van de kampprijs kan aftrekken van de belastingen. Stuur 
hiervoor een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be en wij maken zo’n 
formulier voor jou op. 
 
Moest je nog vragen hebben dan kan je ons steeds aanspreken zondag na de scouts aan de 
poort, stuur ons een mailtje of bel even. 
 
Doelgerichte Zwaan  Nonchalant zeepaardje  Golden Retriever 
(Courcelles Emma)  (Callaert Mirte)   (Haelwaeters Thomas) 
0491 50 20 74   0476 03 70 56    0470 03 23 11 

 
groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be 



Hallo	iedereen,	
	
Via	de	maandschors	krijgen	jullie	vanaf	nu	wat	nieuws	over	de	Vriendenkring.	
Wellicht	hebben	jullie	al	wel	over	ons	gehoord.		
	
We	ondersteunen	de	groep	door	het	lokaal	en	terrein	te	beheren,	verhuren	en	
onderhouden.	Het	is	trouwens	voor	een	groot	stuk	te	danken	aan	deze	vrijwillige	
inzet	dat	de	lokalen	zijn	wat	ze	nu	zijn.	Met	man	en	macht,	en	met	veel	uren	
vrijwilligerswerk	mogen	we	toch	spreken	van	een	prachtlocatie	die	zelfs	een	
naam	kreeg…’Den	Everketel’.	
	
We	helpen	ook	graag	mee	aan	een	aantal	evenementen	doorheen	het	jaar.	Onze	
jaarlijkse	quiz,	de	Kwistanie,	De	Bosfeesten,	de	steakdag,…Hopelijk	kunnen	we	
de	komende	tijd	ons	terug	voor	deze	dingen	engageren	want	de	afgelopen	
maanden	was	het	maar	een	zeer	mager	beestje.	Door	de	huidige	omstandigheden	
hebben	we	ook	maar	amper	kunnen	verhuren,	wat	natuurlijk	zeer	jammer	is	
want	we	merken	dat	de	lokalen	en	het	terrein	zeer	gegeerd	zijn	door	andere	
groepen.	
	
Maar	wie	zit	er	nu	eigenlijk	allemaal	in	de	Vriendenkring?	Het	zijn	voornamelijk	
oud-leiding,	ex-leden,	sympathisanten	en	ouders	die	geregeld	eens	afspreken	
voor	een	werkvergadering	aan	het	lokaal,	om	eens	te	vergaderen	of	om	samen	
eens	iets	leuks	te	doen.	En	wat	er	ook	zo	leuk	aan	is,	ieder	helpt	op	zijn	eigen	
manier	en	zoveel	men	wil.	Je	hoeft	je	niet	verplicht	te	voelen	om	op	elke	activiteit	
aanwezig	te	zijn.	Ieder	doet	wat	hij	kan.		
	
Waarmee	we	ook	een	warme	oproep	willen	doen	aan	jullie,	mama’s	en	
papa’s…oma’s	en	opa’s,	broers	en	zussen	om	ook	deel	uit	te	maken	van	onze	
vriendenkring.	Heb	je	interesse	of	wil	je	graag	wat	meer	info,	1	
adres…vriendenkring@scoutsengidsenpeutie.be	
	
Tot	slot	willen	we	nog	graag	de	leiding	en	groepsleiding	bedanken	voor	hun	
tomeloze	inzet	om	in	deze	moeilijke	tijden	er	op	zondag	maar	steeds	te	staan	om	
de	kinderen	een	leuke	en	aangename	zondag	aan	te	bieden.	
	
Een	stevige	linker	vanwege	De	Vriendenkring	
	



 KAPOENEN   
 
 
 
Hey hoi lieve kapoentjes. Het scoutsjaar is weeral bijna ten einde. Wij hebben alvast een 
geweldig jaar met jullie beleefd en hopen dat we dat de laatste 2 maanden kunnen voortzetten. 
 
 
 
2/05 We weten dat jullie graag varketjes uithangen dus vandaag rollen we door 
de modder zoals echte varkens. 
 
 
9/05 Vandaag gaan we nog eens goed ravotten in het bos. 
 
 
14/05 19:30  Deze avond geven wij voor alle leden die dit jaar voor de 
eerste keer op kamp gaan alle nodige informatie. Wij beantwoorden graag al 
jullie vragen in de hoop dat jullie allemaal met ons mee gaan op kamp! 
 
 

16/05 Vandaag worden we kletsnat (Als het weer het toelaat) 
 
 
23/05 Deze week moeten wij jullie missen snif snif… 
 
 
30/05 We gooien vandaag onze spieren los 
 
 
6/06 Jullie leiding heeft het deel druk met hun exames duimen jullie mee? 
 
 

13/06 De leiding is nog steeds bezig met die exames 
 
 

20/06 Het einde is inzicht maar ook deze week werken wij nog hard voor onze 
exames. 
 
 

27/06 Als alle regels het toelaten gaan wij dit weekend op daguitstap. Verdere 
info volgt nog! 
 
 
 
Zo dat was het alweer voor de laatste 2 maanden van dit scoutsjaar. Moesten er nog vragen 
zijn zijn ze steeds welkom op kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be  
 
Groetjes 
Parkiet, Pauw, Calderon, Caracara, Spotlijster, Ree, Dziggetai, Snoek en Palmtortel.  



02/05: Haal jullie loopschoenen al
maar boven want wij doen een

estafette vandaag

09/05: Wij gaan iets heel lekker
klaarmaken om dan gezellig

samen op te eten, vergeet zeker
geen 3 euro mee te nemen

16/05: Doe vandaag zeker niet je
beste kleren aan want we gaan

water spelen!!! vergeet eventueel
geen extra kleren 

Wouters



23/05: Geen scouts :(( 
Fijne feestdag toegewenst!

28/05: Jaja dit lees je goed, scouts
op VRIJDAG. Wij organiseren een
woutercinema en gaan het lekker

cosy maken!!

06/06: Allerlaatste activiteit voor
het kamp, hierover volgt nog een

mailtje :)



 JONG-GIVERS   

JONG-GIVERS 
 

Hey schatties een beetje extra bezigheid kunnen jullie wel gebruiken zeker      . Bij vragen / 

problemen / opmerkingen /… mag je altijd een mailtje sturen naar: jong-

givers@scoutsengidsenpeutie.be  

Kusjes van de beste leiding ooit: Ongedwongen Wasbeer, Wilskrachtige Wever, Nonchalant 

Zeepaardje, Dartele Kwikstaart, Fidele Schaarbek en Vredig Rendier 

xxx 

 

02/05 →  

 

 

 

07/05 →     Σ  ζ Ξ Σ       Σ Σ           Π      Λ      Φ Φ Θ 

     Π       20:30 Φ  Ω Ξ Ω  22:30 Φ  

 

 

Π Ϟ      ζ Σ Ϡ                ϡ                

A B C D E F G H I J K L M 

     Ξ Λ Γ Θ Ψ Ω Φ                δ      

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

16/05 → Als je alle woorden schrapt komt de boodschap tevoorschijn (kan in alle richtingen ook 

schuin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/05 → 

 

 

30/05 → Spelletjes in de grote plas (iets droog van kleding meenemen kan handig zijn      ) 

 

juni → Heel de maand juni is het geen scouts, de leiding is dan druk in de weer met examens 

jammer genoeg. Over de laatste activiteit eind juni volgt nog meer info via mail. 

 

 

mailto:jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be
mailto:jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be


 GIVERS 
  
 
Beste GiVers, 
 
Deze keer echt  een simpele maandschors want jullie moeten jullie brein binnenkort genoeg 
pijnigen. Moest jullie het toch niet zo goed snappen dan kunnen jullie steeds op onze steub 
rekenen via givers@scoutsengidsenpeutie.be of 0470/51.19.29 of andere 
communicatiekanalen. Alle zondagactiviteiten in Peutie gaan door van 15u30 tot 17u30, 
uitzonderingen zijn hier aangegeven. Inschrijven via www.scoutsengidsenpeuite.be is 
verplicht (voor woensdag 19u)! 
 

1/5: Zoals al reeds vermeld in de vorige maandschors, is het een avondspel op 
ons terrein. 
 

9/5: Voorbereiding op kamp, we gaan jullie een klein beetje droppen :)) 

16/5: Back tot the sixties, we gaan kleding uit die tijd maken dus neem 3 
euro mee en een wit stuk textiel. (t-shirt, zak, sokken, etc..) 
 

23/5: Nog een voorbereiding op kamp, een fietsactiviteit! Andere uren zijn 
mogelijk maar deze worden nog doorgegeven. 
 
 



 GIVERS 
  

30/5: Nog is iets sjorren he, tis al lang geleden (sorry not sorry) 
 
 

6/6: Geen Scouts, studeren heeft prioriteit! 
 

13/6: Ook geen scouts, er moet nog altijd gestudeerd worden! 
 
 

20/6: iets sportief want na 2 weken stilzitten is dit nog is nodig he 
 

26/6: laatste activiteit! Meer info volgt via mail 


