Maandschors
Januari – Februari 2019

Kiekeboe, 2019 is er!
Een nieuw jaar, een nieuwe maand en natuurlijk een nieuwe maandschors!
Wij hopen dat iedereen kon genieten van sprankelende feestdagen en dat al jullie wensen mogen
uitkomen in het nieuwe jaar! Ook in 2019 zitten wij niet stil. Dit jaar staan er naast onze activiteiten op
zondag nog een hoop andere activiteiten voor jullie klaar. Denk maar aan onze KwisTanie, de Steakdag,
de (nieuwe!) Giverfuif en natuurlijk de Bosfeesten. Laten we er stevig invliegen!

KwisTanie 23 februari 2019
Een scouts zonder tradities zou geen scouts zijn en onze
februari-traditie is uiteraard de KwisTanie. Op zaterdag
23 februari verwachten we weer vele gemotiveerde
ploegjes voor de 16e editie van onze Kwistanie. De quiz
vindt plaats in het CC Bolwerk te Vilvoorde. Met
maximum 5 personen per ploeg kan je deelnemen en
deelnameprijs bedraagt 25 euro per groep. De deuren
gaan open om 19u30, we starten om 20u.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
kwistanie@scoutsengidsenpeutie.be

Familieschaatsdag 17 februari 2019
Op zondag 17 februari is het dan weer eens tijd voor
een andere traditie: onze Familieschaatsdag! Trek dus
warme kleren en handschoenen aan en begeef je met
ons op het gladde ijs. Vandaag zijn alle mama’s, papa’s,
broers, zussen, oma’s, opa’s, buren, vriendjes,
vriendinnetjes, … welkom om mee te komen.
We verzamelen om 13u op het Vredespleintje in Peutie.
Van daaruit vertrekken we samen richting de schaatsbaan van Haasrode (Leuven). Rond 16u verlaten
we het ijs, daarna vertrekt iedereen op eigen houtje naar huis. We vragen aan iedereen om 5 euro
mee te brengen, ook voor deelnemers die niet in onze scouts zijn ingeschreven.
Hoe geraken we daar? Wel, het is simpel: ieder zorgt voor eigen vervoer. Voor wie dit niet lukt, is zeker
nog ergens een plaatsje vrij. Belangrijk: enkel leden zijn verzekerd.

Januari = blokmaand
We hopen dat de leden van de lagere en de middelbare school goede examens en proefwerken hebben
gehad tijdens de maand december en nu kunnen pronken met een goed rapport. Proficiat! Jammer
genoeg betekent januari voor de meeste leiding blok- en examenperiode. Het kan dus gebeuren dat
deze maand een vergadering kan wegvallen, verplaatst of ingekort wordt. Toch zullen we onze uiterste
best doen om iedere zondag een fijne activiteit te voorzien voor iedereen!
We danken jullie voor het begrip en we wensen natuurlijk alle leiding veel succes!

Sponsoring Bosfeesten Peutie
Net als ieder jaar staan er deze zomer weer de
Bosfeesten op het programma! Dit jaar gaan
onze Bosfeesten door op vrijdag 19 en
zaterdag 20 juli. Dit is zeker nog een tijdje (in
spanning!) wachten, maar wij zijn onze voorbereidingen al aan het treffen. Net als ieder jaar zijn wij
op zoek naar sponsors om onze Bosfeesten te helpen financieren. We willen graag iedereen vragen
om, indien mogelijk, eens te polsen bij hun bedrijf of jullie ons grootste evenement van het jaar willen
sponsoren.
Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan altijd sturen naar: info@bosfeestenpeutie.be
Alvast nen hele dikke merci!

De groepsleiding maakt een einde aan haar ‘woordje’ en groet iedereen!
We hopen dat we jullie een beetje hebben kunnen informeren over het reilen en zeilen in onze
jeugdbeweging. Aarzel niet om ons te contacteren indien jullie nog vragen hebben!
Stevige linker!
De groepsleiding
groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be
Vaardige Simoeng
François Blanpain
C. Hansoulstraat 47, 1830 Machelen
0473/58.76.58

Non-conformistische Spitsvogel
Elke Renard
Rollewagenstraat 166, 1800 Peutie
0487/90.59.41

XXX

Werken met groepsadmin
Mijn gegevens aanpassen, hoe doe ik dat?
Surf naar groepsadmin
Log in met je lidnummer of gebruikersnaam.
Wachtwoord vergeten:
• Klik op ‘wachtwoord vergeten’
• Gebruikersnaam of lidnummer en mailadres invullen. (Lidnummer vind je terug op de
lidkaart of mail naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be)
• Je krijgt een mail met een nieuw wachtwoord, volg de instructies voor het opnieuw
instellen van je wachtwoord.
• Foutmelding bij mailadres of andere problemen: Hier vind je een gedetailleerde
handleiding. Lukt het nog niet, mail/bel/spreek ons aan en we helpen je verder 😉
Kijk alles na en pas aan indien nodig. Klik op ‘Opslaan en verder naar de individuele
steekkaart’ (Ook als je niet naar de individuele steekkaart wilt, moet je met deze knop de
aanpassingen bewaren.)
Klaar! 😊

Ik ontvang geen mails van de scouts, wat nu?
Kijk je spamfolder na en stel ons mailadres in als veilig.
Kijk je gegevens op groepsadmin na op schrijffouten of oude mailadressen.
Er kan iets fout gegaan zijn, contacteer ons en we lossen het op.

Avondlied

Wouterwet

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.

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

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.

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.

KAPOENEN

6/01: De driekoningen gaan vandaag van huis tot huis en ze kunnen jullie hulp goed gebruiken. (kom
verkleed als 1 van de 3 koningen)

13/01: We gaan uitzoeken wie het beste gezelschapsspelletjes kan spelen

20/01: We verkennen de wereld en verschillende nationaliteiten in een superleuk spel

27/01: De feestdagen zijn al even afgerond, maar vandaag koken en eten we nog eens een keertje
ons buikje rond.

3/02: vandaag gaan we ons creatief bezig houden.

10/02: Breng allemaal jullie zwemkleren mee, want we gaan zwemmen. (verdere info hierover volgt
nog)

17/02: Kleed jullie warm genoeg aan (handschoenen verplicht), want het is familieschaatsdag. We
spreken af om 13 uur aan het Vredespleintje in Peutie.

24/02: Spijtig genoeg is er geen scouts vandaag, want gisteren was het Kwistanie.

3/03: Allemaal droevige kapoentjes, want het is geen scouts vandaag.

29/03-31/03: Kapoenenweekend (meer info hierover volgt nog)

Dat is het dan voor de komende 2 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
de nummers 047105 89 14 (Ani) of 0470091449 (Sijs)

Knuffels en tot dan !

Vrolijke Sijs

Optimistische Ree Zorgeloze Stern
Zorgdragende Ani Ijverige Eland

WOUTERS
Liefste wouters, de laatste vier maanden van 2018 zijn voorbijgevlogen en we hebben al ontzettend veel
zin in de volgende eerste 2 maanden van 2019. Kijk de maandschors goed na, want het kan zijn dat het
soms geen scouts is. Hieronder vinden jullie wat we de eerste twee maanden van 2019 gaan doen.

6/01: jullie worden voor een dag koning

13/01: we gaan een cinemake doen

19/01: zaterdag avond gaan we SLUIPEN!!!! We spreken af aan de lokalen om 18u30 en jullie mama en
papa mogen jullie terug komen halen om 21u30 (vergeet jullie niet warm aan te kleden met donkere
kleren)

27/01: we gaan een super tof bosspel spelen

3/02: knippen, plakken KNUTSELEN!!!

10/02: wij gaan sjorren, is zien wie dat dit kei goed kan

17/02: het is familie schaatsdag!!! We spreken af om 13u aan het vredespleintje

24/02: geen scouts  want de dag ervoor is het kwistanie!

3/03: geen scouts, we gaan jullie missen in de vakantie!

Bij vragen kan je steeds een mailtje sturen naar: wouters@scoutsengidsenpeutie.be of je kan de
takverantwoordelijke (seriema) een sms’je sturen: 0475685960
Veel groetjes en tot snel jullie supercoole leiding Ekster, Wever, Pampahaas, Zeepaardje, Wasbeer en
Seriema xxx

Jong - Givers
13 jan.

Kennen
jullie
monopoly?

Vandaag
jullie een
hersenen
en missc
een wc…

TE KOOP
1 Jong – giver
voor €4

20 jan.

Eens zien of
jullie iets
kunnen maken
dat werkt

GIVERS
Hey Givers, voor deze maandschors hebben we het zo gemaakt dat jullie wat
moeite moeten doen om te weten waar en wanneer jullie verwacht worden. Elke
datum is vervangen door een feestdag dus aan jullie om uit te zoeken wanneer
elke feestdag valt. Veel zoek plezier!
Sint Knoet (Zweden): Daguitstap van 10u tot 17u: Vandaag hangen we de aap
uit. Niet met gedrag maar met klimtalent. We geraken er natuurlijk niet allemaal
met ritjes van de leiding dus vragen wij of er ouders zijn die zo lief zijn om jullie te
brengen en op te komen halen. afspraak om 9u aan het begin van de bosweg
met €2,50, geen rokken en al het lange haar vastgemaakt (anders mag je daar
niet beginnen)
Driekoningen (België): “Komen Brunchen”: Cup cake editie. Jullie worden
vandaag verwacht om 9u om 10u met een stuk of 12 cup cakes (zelf te maken
natuurlijk 😊.)
Moederdag (Noorwegen): Wegens halfdood te zijn van leefweek mogen
jullie uitrusten van ons, lief he?
Tamborrada (Spanje): Op deze Spaanse feestdag staat er iets droevigs op
de planning, namelijk onze meest indrukwekkende sjorring in jaren afbreken
☹.
Onafhankelijkheidsdag (Kosovo): Trek uw warmste kleren en grootste
balanceer talent maar uit de kast want wij gaan zoals elk jaar een beetje
schuiven op ijs.
Super Bowl (Amerika): Het moment waar jullie allemaal van hebben
gedroomd! Vandaag mogen jullie de leefweek komen klaarzetten.
Verjaardag van de Koning (Bhutan): Op deze feestdag vragen wij aan
de derdejaars om mee te komen helpen op de KwisTanie. Jullie worden
om 18u verwacht aan het bolwerk.
Nationale Tuinvogeltelling (Nederland): Ooit al willen weten hoe je
professioneel en super snel een tent opzet? Wel dit is je kans want wij gaan dit
leren van de man die onze eettent heeft gefixt! (dit is nog niet zeker aangezien
we nog geen antwoord hebben gekregen, maar we laten jullie zo snel mogelijk
iets weten)

Groepsleiding
Givers

Jong-givers

Wouters

Kapoenen

Volledige Naam
ELKE RENARD
FRANÇOIS BLANPAIN
FRANÇOIS BLANPAIN
RUTH VANHAECHT
WIEBE BUNTINX
ANTOINE BLANPAIN
EMMA COURCELLES
SAM ELSKENS
THOMAS HAELWAETERS
FRIEDL LABEY
JEF DE CUBBER
KOBE LABEY
MIRTE CALLAERT
OWEN NILENS
SAMINA HUYBERECHTS
FLORE DE MARIE
MARISSA YPERMAN
ROBBE DE MARIE
RUNE PAPPAERT
WOUTER PINXTEN

Totemnaam
NON-CONFORMISTISCHE SPITSVOGEL
VAARDIGE SIMOENG
VAARDIGE SIMOENG
TROUWHARTIGE KAUW
HARTELIJKE SIFAKA
ONDERNEMENDE ORYX
ZWAAN
GEHOORZAME FODI
VASTBERADEN SERIEMA
ONGEDWONGEN WASBEER
WILSKRACHTIGE WEVER
NONCHALANT ZEEPAARDJE
WEETGRAGE EKSTER
PALAVERENDE PAMPAHAAS
OPTIMISTISCHE REE
VROLIJKE SIJS
ZORGELOZE STERN
ZORGDRAGENDE ANI
IJVERIGE ELAND

Adres
ROLLEWAGENSTRAAT 166 1800 PEUTIE
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
TENIERSSTRAAT 65 1800 VILVOORDE
HAESENDONCKSTRAAT 40 1800 VILVOORDE
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
LINDENSTRAAT 161 1800 PEUTIE
VEKESTRAAT 52 1982 ELEWIJT
KLUITINGSTRAAT 70 1800 VILVOORDE
KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE
AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE
KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE
VILVOORDELAAN 22 1830 MACHELEN
BLOEMENLAAN 55 1800 PEUTIE
LINDENSTRAAT 147 1800 PEUTIE
MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE
LINDENSTRAAT 132 1800 PEUTIE
MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE
SCHUIFELAARSTRAAT 52C 1800 PEUTIE
JAN VELDMANSSTRAAT 23 1830 MACHELEN

Gsm
0487/90.59.41
0473/58.67.58
0473/58.67.58
0471/30.14.60
0470/51.19.29
0477/81.62.05
0486/50 67 18
0483/65.67.77
0470/03.23.11
0475/68.59.60
0468/15.08.05
0497/86.07.84
0476/03.70.56
0475/76.88.33
0471/73.07.27
0497/72.24.00
0470/09.14.49
0497/72.27.15
0471/05.89.14
0477/57.84.44

