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WE GAAN EINDELIJK WEER VAN START! 
  

Uitgerust van een vermoeiend maar vooral mega leuk kamp, staat de leiding terug klaar om jullie 
zondagen te vullen met uitdagende spelletjes, zotte activiteiten en scoutsige technieken! 
We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn doorheen het scoutsjaar want de leiding heeft er al 
zin in � 

In dit boekje, de maandschors, vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om het 
scoutsjaar door te komen. Vooraan vind je de algemene informatie, bestaande uit komende 
evenementen, groepsactiviteiten en praktische info. In het midden vinden jullie de activiteiten per 
tak (kapoenen, wouters, jong-givers en givers). Wanneer bij deze activiteiten geen uren of locaties 
vermeld zijn, mag je ervan uitgaan dat ze van 14u tot 17u doorgaan aan onze lokalen. Achteraan in 
het boekje vind je de wetten, het avondlied en soms een interessant extraatje . 

De maandschors drukken wij sinds enkele jaren niet meer af. Jullie kunnen deze wel terug vinden op 
onze website en onze facebookpagina. Daarnaast komt onze maandschors ook in jullie mailbox 
terecht. Wie geen of moeilijk toegang heeft tot een computer, mag ons altijd een papieren versie 
vragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



JAARTHEMA 2020-2021  
“Welzijn bespreekbaar maken? ’  t  Zal  wel zi jn!  

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin 
iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden 
we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de 
kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp 
niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of 
gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende 
bos, elke bluts of buil is welkom.  

 
Je even niet oké voelen? ’  t  Zal  wel zi jn! 

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen 
normaal. Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met 
onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de 
mooie momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even 
wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke 
boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is.  

 
Jezelf kunnen zijn? ’  t  Zal  wel zi jn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, voor alles 
wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we 
allemaal door trekken. De welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de 
middag geen blijf weet met zijn heimwee.  

 
Er zijn voor elkaar? ’  t  Zal  wel zi jn! 

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We verleggen 
samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te houden. We 
bouwen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect 
hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een 
warm nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en 
knuffels. We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.  

  
‘t  Zal  wel zi jn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de 
slag,  zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare 
vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs 
af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit 
de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het 
belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een 
luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan 
wanneer het hun petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. 
Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben. 
 
Bron: Scouts en Gidsen Vlaanderen 



  

DE LEIDINGSPLOEG   
Als leidingsploeg zijn we een groep jongeren tussen 17 en 26 jaar die ons, naast school of werk, 
wekelijks vrijwillig inzetten om de leden een geweldige tijd te bezorgen. Wie eens een blik werpt op 
de leidingslijst (achteraan in deze maandschors) ziet wellicht dat iedereen van de leiding een totem 
heeft. Het is de bedoeling dat de leiding tijdens de vergaderingen met die totem wordt 
aangesproken (Ook de oudste leden, de Givers, hebben een totem en worden hier graag mee 
aangesproken). 

Spijtig genoeg moeten we dit jaar afscheid nemen van Vrolijke Sijs, Neushoorn, Non-conformistische 
Spitsvogels en Vaardige Simoeng. 
Alvast een dikke merci aan hen voor de voorbije jaren! 

Maar niet getreurd want we krijgen er namelijk 6 nieuwe leiding bij: Fidele schaarbek, Bezonnen 
pongo, Vrijmoedige Meeuw, Luchthartige Calderon, Gewetensvolle Caracara, Levenslustige 
Salangaan.  

Golden Retriever, Nonchalant Zeepaardje en Doelgerichte Zwaan zijn vanaf dit jaar de nieuwe 
groepsleiding. Bij hen kunnen jullie altijd terecht voor alle (algemene) vragen. 

HOE WERKT HET?   
De activiteiten of ‘vergaderingen’  (zoals wij die noemen) gaan gewoonlijk wekelijks door op 
zondag van 14u tot 17u op het scoutsterrein (Peutiebosweg in Peutie, naast de voetbalterreinen). 
Wanneer een activiteit van deze normale gang van zaken afwijkt, vind je de plaats van afspraak en 
het tijdstip steeds in dit boekje terug (op de takkenpagina’s). De activiteiten gaan door in vier 
verschillende leeftijdsgroepen, die wij ‘takken’ noemen: 

- Kapoenen (eerste en tweede leerjaar) 
- Wouters (derde tot vijfde leerjaar) 
- Jong-givers (zesde leerjaar en eerste tot tweede middelbaar) 
- Givers (derde tot vijfde middelbaar) 

Ondanks het grote aantal nieuwe leiding hanteren we dit jaar nog steeds een ledenstop bij alle 
takken. Er is een vooraf bepaald maximum aantal leden per groep. Dit doen we om toch nog steeds 
kwalitatieve activiteiten te kunnen organiseren, met aandacht voor elk individueel lid. 
Broers en zussen van huidige leden zijn wel steeds welkom ondanks de ledenstop � 

 

LIDGELD 

Het l idgeld bedraagt dit jaar €55 over te schrijven op BE13 4249 1176 3139 voor 10 oktober 
2020. Dit met vermelding van: lidgeld + naam lid. Indien er voor deze datum geen betaling is 
ontvangen gaan we ervan uit dat er geen interesse is in een nieuw scoutsjaar en wordt de 
inschrijving niet hernieuwd. Van het lidgeld storten wij €33,60 door naar Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, de overkoepelende organisatie van alle scouts- en gidsengroepen.  Hierdoor ben je 
verzekerd tijdens alle activiteiten en op de heen- of terugweg naar/van de scouts. Het resterende 
bedrag is voor onze eigen werking: de vieruurtjes, knutselmateriaal, onderhoud lokaal, … worden 
hiermee betaald. 
Iedereen mag 3 keer proberen alvorens lidgeld te betalen. 



Natuurlijk willen we graag dat iedereen naar de scouts kan komen. Daarom is er ook een 
mogelijkheid tot verminderd lidgeld. Dit is mogelijk via ‘Scouting op Maat’. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen laat de beslissing, of je hierop recht hebt, aan de leidingsploeg. Heb je recht op lidgeld 
op maat, dan betaal je slechts €10 inschrijvingsgeld en krijg je ook financiële steun voor weekends, 
kampen en uniformstukken bij de Hopper Winkels. Meer info op: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-
geld 
Als je het financieel een beetje moeilijker hebt, spreek ons er zeker over aan, op een vergadering of 
via de contactgegevens verder in dit boekje. 

Ook met een Vilvoordse vrijetijdspas kan je bij ons terecht. Dan is het lidgeld slechts €5. 

 

Wenst je zoon/dochter niet meer naar de scouts te komen, stuur ons dan een mailtje. Zo komt er 
een plaatsje vrij voor nieuwe leden en hebben jullie geen last meer van onze mails � 

 

AANWEZIGHEID  
Om er voor te zorgen dat het groepsgevoel tiptop in orde is en dat iedereen elkaar goed kent, 
werken met de 10-keer-afwezigheidsregel  voor ALLE takken. Dat wil zeggen dat je niet 
mee mag op kamp als je doorheen het jaar onvoldoende aanwezig was. We willen namelijk een 
goed samenhangende groep creëren waar iedereen elkaar kent en nieuwe vriendschappen worden 
gemaakt. Het is voor jouw kind zelf ook niet leuk om op kamp te gaan met leeftijdsgenoten die 
elkaar door en door kennen, maar jouw kind niet echt. Ook voor de leiding is het heel belangrijk om 
doorheen het jaar de leden goed te leren kennen zodat ze de activiteiten op kamp kunnen afstellen 
op de capaciteiten van de leden individueel en in groep. Tijdens het jaar worden er verschillenden 
vaardigheden aangeleerd die tijdens het kamp zeker aan bod komen. 

Natuurlijk kan met een moeilijke thuissituaties, gescheiden ouders, verplichte competities, … zeker 
rekening gehouden worden als dit op voorhand gemeld wordt aan de le iding. 

We vragen om deze regels  zeker te respecteren want we zul len hier  dit  jaar  
strenger op controleren! 

 

 

 

 



UNIFORM    
Een scout of gids is herkenbaar aan zijn/haar uniform. Het  uniform bestaat uit een scoutshemd, 
groepsdas, T-shirt (van onze scouts) en groene broek of rok (kort of lang). Deze kledij kan tegen een 
stootje en het is niet erg als ’t eens vuil wordt. Het uniform is stevig, herkenbaar en ook gewoon 
keitof, daarom hebben we hierover enkele afspraken, verschillend per tak.  

Kapoenen dragen enkel een T-shirt  en een groepsdas, een hemd en groene broek/rok mag 
maar is niet verplicht.  De groepsdas dient rond de nek gedragen te worden.  

Wouters dragen een T-shirt ,  een hemd en een groepsdas, een groene broek/rok mag maar 
is niet verplicht.  De groepsdas dient rond de nek gedragen te worden.  

De Jong-givers en Givers moeten in volledig uniform verschijnen, met het sjaaltje rond de 
linkerarm aan het scoutshemd. Een scoutshemd hangt vol kentekens, die een vaste plek hebben. 
Hieronder en op onze website vind je een tekening van waar wat moet hangen. 

 

Takkentekens, groepslintje, jaarkenteken en Withlovekenteken zijn eenmalig gratis te verkrijgen bij 
de leiding tijdens de startdag. Als je een kenteken kwijt bent, kan je dit opnieuw vragen aan de 
leiding maar dan zal je per kenteken €0,60 moeten betalen of je kan deze opnieuw kopen in de 
Hopper. Ook andere (verplichte) kentekens kan je bij de Hopper aankopen. 
Wouters hoeven op hun hemd enkel de kentekens te plaatsen die ze van de leiding krijgen: 

1. takkenteken 
2. groepslintje 
3. jaarkenteken 
4. Withlovekenteken (op borstzak onder het jaarkenteken) 

Jong-givers, Givers en Leiding moeten buiten deze vier ook de volgende kentekens op hun hemd 
plaatsen: 

1. Europa-België lintje 
2. kenteken Vlaanderen 
3. kenteken Vlaams-Brabant 
4. internationaal kenteken scouts (voor de jongens) of gids (voor de meisjes) 

De T-shirt(€9) en groepsdas(€11) kan je enkel bij ons kopen. Andere scoutskledij (hemden, broeken, 
rokjes, … ) kan je vinden in de Hopper (scoutswinkel) of via de hopperwebsite (www.hopper.be). 
Natuurlijk ben je niet verplicht om de kledij per se bij de Hopper te kopen: een groene of groen 
gekleurde broek uit een andere winkel is zeker ook goed.      



We hebben ook een tweedehandskast, waar je tweedehands scoutskledij kan kopen. Tweedehands 
kledij doneren mag natuurlijk ook altijd � Aarzel niet om de leiding hierover aan te spreken. We 
helpen je met veel plezier verder! 

 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING   
Vri jdag 23 oktober is het DE dag waarop je aan iedereen toont dat je in de scouts zit. Ga met je 
uniform naar school en stoef maar dat je bij de beste scouts van heel België zit.  

Gratis ontbijt?!  
Ja, je hoort het goed. Verschillende 
gemeenten, waaronder Vilvoorde, 
bieden gratis ontbijt aan voor 
mensen in uniform van een 
jeugdbeweging. Wie wil er ’s 
ochtends nu niet genieten van een 
lekkere gratis koffiekoek en een 
warm chocomelkje samen met je 
vrienden? Voor de ouderen onder 
ons organiseren de grote 
studentensteden ook een ontbijt 
met veel randanimatie.  
Check zeker eens op  www.dagvandejeugdbeweging.be.        

 

 

 

WEES ORIGINEEL EN STUUR EENS EEN POSTDUIF 
Indien jullie met vragen, opmerkingen, tips, … zitten,  laat  het  ons  dan  zeker weten.  We zijn via 
101 manieren bereikbaar.  

Op onze website vind je de maandschors en ook allerlei algemene informatie. 
(www.scoutsengidsenpeutie.be) 

Op onze Facebookpagina en onze instagram vind je updates, evenementen en natuurlijk foto’s (ook 
beschikbaar voor niet-Facebookgebruikers). Daarnaast kan je via onze Facebookpagina ook altijd een 
berichtje sturen met extra vragen.  (www.facebook.be/scoutsengidsenpeutie) 

In dit boekje vind je een lijst van alle leiding en hun telefoonnummers.  

Naast zoveel moderne technologieën en manieren om ons te bereiken, stelt de ‘good old fashion’ 
ook nooit teleur. Aarzel dan ook niet om ons voor of na de scoutsvergadering aan te spreken aan de 
poort. 

Tot zover de algemene informatie voor de eerste twee scoutsmaanden. Wij kijken er naar uit om er 
weer keihard voor te gaan! 

 

 



Stevige linker van de groepsleiding J 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be 

 

 

 

  

 

	

 

Golden Retriever                                                          
(Thomas Haelwaeters) 

0470/03.23.11 
 

Doelgerichte Zwaan 
(Emma Courcelles) 

0491/50.20.74 

                        Nonchalant Zeepaardje 
(Mirte Callaert) 
0476/03.70.56 

 

    



KAPOENEN	
Joepie, het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Voor sommige onder jullie zal het jullie 
eerste scoutsjaar zijn. Spannend! Wij als jullie leiding hebben er al ontzettend veel zin 
in. De scoutsvergaderingen vinden normaal plaats van 14u-17u. Soms zijn de uren 
gewijzigd of moet je iets speciaals meenemen naar de scouts. Dit wordt dan vermeld in 
de maandschors, dus vergeet zeker niet om deze voor elke vergadering te checken!  

13/09: Het is vandaag de eerste scoutsvergadering. Superspannend!!! We gaan de 
andere leden en de mega coole leiding leren kennen. We gaan ook al zien wat voor een 
goede scouts jullie zijn. 

 

20/09: De Olympische Spelen zijn dan misschien niet doorgegaan deze zomer, maar 
jullie zijn minstens even goede atleten. Vandaag gaan we dus een hele namiddag sporten! 

 

27/09: Misschien worden jullie wel de volgende Pablo Picasso, daarom gaan we deze 
vergadering samen knutselen. 

 

4/10: Vandaag duiken we het bos in! Maak jullie klaar voor een spannend bosspel. 

 

11/10: Vandaag een verkenningstocht in het coolste dorp van België. We doen een 
dorpsspel. 

 

18/10: We zullen vandaag eens testen welke echte scoutsspelletjes jullie al kennen. 

 

25/10: Halloween is ons favoriete feest. Kom verkleed in een griezelbeest. Met 
Halloween op de scouts word je lekker bang. Vandaag gaan we lekker bibberen en beven. 

 

Wij hebben er alvast superveel zin. Dikke groetjes! 

Goedgeluimde Parkiet; Kunstzinnige Pauw; Fervente Dziggetai; Luchthartige Calderon; 
Plichtsgetrouwe Caracara; Krachtdadige Snoek; Praatgrage Palmtortel; Optimistische 
Ree en Fijngevoelige Spotlijster 

 

Weetje! 

Op 08/11 is het in de voormiddag scouts en neem je een suikerbiet mee voor Sint-
Maarten Als er nog vragen zijn aarzel niet om ons iets te laten weten via 
Kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be  

	



 WOUTERS   
 
JOEPIE!!! Eindelijk is het zover � de eerste maandschors van het nieuwe scoutsjaar! Vergeet 
zeker deze pagina niet te checken voor meer informatie omtrent de activiteiten. Wij hebben er 
alvast HEEL VEEL ZIN IN en staan met een mega coole nieuwe leidingsploeg klaar om er 
een superjaartje van te maken!                  
 
     
  

13/09 

Trek vandaag al zeker niet je mooiste kleertjes aan, 
want die gaan vuil worden hihi. We verwachten jullie 
om 13u30 op de scouts. De leiding heeft er meeegaaa 
veel zin in om jullie terug te zien!  

 

20/09 

Vandaag gaan we genieten van de frisse 
boslucht en gaan we het bos verkennen �  

27/09 

Er was eens een klein gezellig dorpje genaamd 
Peutie. In dit dorpje spelen elke zondag veel 
leuke kindjes op het scouts terrein. Maar op 
een dag besloot de leiding om deze kindjes 
mee te nemen in het dorpje om een super cool 
spel te spelen. 

 

4/10 Niets is leuker dan een kamp te bouwen en een 
kei leuk spel te spelen. 

 
 

  

Jaja dat zie je goed! Vandaag gaan we 
aan onze technische vaardigheden 
werken. Als echte Scout moet je goed 
overweg kunnen met hout en touw. 
Maar een echte scout moet zijn 
creatieve geest ook af en toe kunnen 
uiten. �  

11/10 



 WOUTERS   
 

 

18/10 

We gaan eens zien wie er van de wouters de naam “Chef 
Kok” verdient. De leiding is zeer benieuwd hihi. 

 

25/10 

We gaan de beentjes een strekken en lekker sportief zijn � 

 

31/10 
AAAAAAAHHHHHH 
Het is Halloween vanavond. � De wouters gaan op pad 
om snoepjes te verdienen. We verwachten jullie om 
20:00. 
( OPGELET! Dit is een zaterdag avond) 

 

8/11 

Vandaag gaan we bieten maken. 10/11 is 
het Sint-Maartenstoet ONDER 
VOORBEHOUD!  

15/11 is het GEEN scouts!!! 

Dit waren de eerste activiteiten! Bij vragen kan je een mailtje sturen naar: 
wouters@scoutsengidsenpeutie.be of onze takverantwoordelijken een berichtje sturen, 
Orka: 0476272985    &      Beermarter: 0468124804 
 
 
Groetjes de wouterleiding: Bereidwillige Coati, Onbevreesde Orka, Zachtmoedige 
Beermarter, Doelgerichte Zwaan, Zorgeloze stern, Conformerende Capitano, 
Bezonnen Pongo, Levenslustige Salangaan, Palaverende Pampehaas & Vrijmoedige 
Meeuw 
 



 JONG-GIVERS   

JOOOOWWW hier zijn we weer met een nieuw scoutsjaar. Hopelijk zijn jullie al 
uitgeslapen van kamp want wij gaan er eens goed in vliegen zé. Ziehier een mooie maar 
beknopte maandschors, jullie zijn oud en slim genoeg om hieruit af te leiden wat we gaan 
doen. Moest er toch iets niet helemaal duidelijk zijn, stuurt een berichtje he xd  
 
 

13/09  

20/09 

27/09 
04/10 

11/10 

18/10 

25/10 

PS: neem uw vikkingsbeker mee 

Mag je meenemen als je wil 

01/11 

Neem allemaal iets mee 
om te koken + gamel 

Voilà zie, dat was het dan. Als je een vraag zou hebben kan je altijd 
een mailtje sturen naar: jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be.  
 
Groetjes van jullie allerliefste leiding: Ongedwongen Wasbeer, 
Wilskrachtige Wever, Nonchalant Zeepaardje, Dartele Kwikstaart, 
Fidele Schaarbek en Vredig Rendier xxx 

mailto:jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be


 GIVERS 
  
Nieuw jaar, nieuwe leiding, maar evenveel toffe activiteiten! Wij hebben er alvast zin in, 

jullie hopelijk ook! Zoals altijd vinden jullie hieronder alle info die jullie nodig hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/09: 

Overgang 

dus ons 

eens goe 

vuilmake

n 20/09: We gaan 

jullie sjorskills 

testen! 

Hint: Het gaat 

niet alleen een 

gewone sjorring 

worden…. 

 

VRIJDAG 25/09 om 

20.30u: 

Tijd voor een avondspel. 

Kom in PERFECT uniform 

 

4/10 van 16-21u: We 

houden een gezellig 

BBQ’tje dus neem 

allemaal een vlezeke 

(of veggike) en €2 

mee 

11/10 om 

13.30u 

verwachten wij 

jullie met de 

fiets aan het 

scoutslokaal. 

We gaan onze 

buurdorpen 

ontdekken 

 

18/10: Os, 

Os , Os, we 

spelen 

vandaag  in 

het bos  

 

25/10We gaan 

onze buikjes 

eens goed 

vullen, want 

vandaag gaan 

we koken! 

Neem allemaal 

€3 mee 

1/11: Geen scouts, 

geniet van een dagje 

rust! 

Bij vragen, mail ons 

(givers@scoutsengidsenpeutie.be), 

stuur een smsje  

(Gsm Sifaka: 0470511929) of een 

fbberichtje! 

mailto:givers@scoutsengidsenpeutie.be


 
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. 
 

 
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. 
 

 
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. 

 

 



Totemnaam Volledige	Naam Gsm
	 DOELGERICHTE	ZWAAN EMMA	COURCELLES 0491/50.20.74

Groepsleiding NONCHALANT	ZEEPAARDJE MIRTE	CALLAERT 0476/03.70.56
GOLDEN	RETRIEVER THOMAS	HAELWAETERS 0470/03.23.11
GOLDEN	RETRIEVER THOMAS	HAELWAETERS 0470/03.23.11
HARTELIJKE	SIFAKA WIEBE	BUNTINX 0470/51.19.29

Givers ZORGDRAGENDE	ANI RUNE	PAPPAERT 0471/05.89.14
ONDERNEMENDE	ORYX ANTOINE	BLANPAIN 0470/47.35.30
VASTBERADEN	SERIEMA FRIEDL	LABEY 0475/68.59.60
ONGEDWONGEN	WASBEER JEF	DE	CUBBER 0468/15.08.05
NONCHALANT	ZEEPAARDJE MIRTE	CALLAERT 0476/03.70.56
WILSKRACHTIGE	WEVER KOBE	LABEY 0497/86.07.84
DARTELE	KWIKSTAART THIBAUT	CLAESKENS 0475/49.77.52
SCHAARBEK NOA	CAMERLINCK 0492/75.55.38
VREDIG	RENDIER LUNA	VAN	DEN	DAELE 0491/12.74.24
DOELGERICHTE	ZWAAN EMMA	COURCELLES 0491/50.20.74
HULPVAARDIGE	COATI BRENT	ROMBOUTS 0477/07.96.33
MEEUW LIESE	VANHALLE 0472/75.21.30
ONBEVREESDE	ORKA MATTHIEU	BLANPAIN 0476/27.29.85
SALANGAAN LUCAS	VANDAMME 0474/30.19.80
PONGO LARA	FONTEYN 0468/15.02.78
ZORGELOZE	STERN ROBBE	DE	MARIE 0497/72.27.15
ZACHTMOEDIGE	BEERMARTER FLEUR	DE	CUBBER 0468/12.48.04
CONFORMERENDE	CAPITANO LOUIS	DE	CUBBER 0468/16.83.62
PALAVERENDE	PAMPAHAAS SAMINA	HUYBERECHTS 0471/73.07.27
PRAATGRAGE	PALMTORTEL JURIAAN	HOUTTEKIER 0471/11.06.04
FIJNGEVOELIGE	SPOTLIJSTER CARO	ELSKENS 0478/64.84.50
OPTIMISTISCHE	REE FLORE	DE	MARIE 0497/72.24.00
KRACHTDADIGE	SNOEK RUBEN	PINXTEN 0471/51.14.93
GOEDGELUIMDE	PARKIET LUCA	SOMERS 0468/12.37.07
FERVENTE	DZIGGETAI LOTTE	VANHAECHT 0483/38.07.13
KUNSTZINNIGE	PAUW NELE	SPRUYT 0471/30.39.11
CALDERON KOBE	SPRUYT 0472/44.01.48
CARACARA NICK	VANKEIRSBILCK 0486/59.99.33

Jong-Givers	

Wouters	

Kapoenen	


