Mei
Juni

Hallo iedereen 
We zijn al weer toe aan onze laatste maandschors van het jaar... Amai, dat gaat snel! Maar we
hebben weer een hele resem aan activiteiten én twee mega fijne KAMPEN voor de deur staan!
Omwille van de examens in juni hebben we besloten dat elke takleiding zelf beslist of zij in juni al dan
niet scouts zullen voorzien. Houdt dus rekening met verandering van dagen of uren en eventueel
zelfs geen scoutsactiviteiten gedurende die maand. Alvast veel succes gewenst aan iedereen!!
De daguitstap die jaarlijks wordt georganiseerd per tak zal eind mei of eind juni plaatsvinden
afhankelijk van de agenda van de leiding. Meer info daarover vind je op de takpagina’s.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 juli: BOSFEESTEN PEUTIE
De jaarlijkse bosfeesten! Vijf mannen, één vrouw en een
hoop enthousiasme op het podium, dat is Frimout. Zij zijn
op vrijdag 14 juli de hoofdact op het openluchtcafé van
onze Bosfeesten. De Nederlandstalige popband speelt op
vijf jaar tijd meer dan 100 stomende optredens.
Daarnaast scoren ze 10 radiohits onder leiding van
topproducer Steve Willaert (oa. Natalia en Will Tura).
Frimout viert dit jaar ook hun 5de verjaardag. Hun
felgesmaakte live-shows bezorgen de band een livereputatie om ‘u’ tegen te zeggen. Een volgepakte Oude
Markt van Leuven, de Gentse Feesten, de Club tent van
Pukkelpop, 11-juli vieringen en parkfeesten allerhande
doorheen het land: overal weten ze het publiek moeiteloos in te pakken met hun unieke mix van
eigen popnummers en perfect uitgekozen covers. Check ook zeker hun nieuwste single/tegelplakker
“Sterren Zien”, zo kan je tegen 14 juli vlotjes meezingen en dansen. Vanaf dit jaar vragen we ook op
vrijdagavond een toegangsprijs van €5, maar in ruil hiervoor krijgt u alvast twee drankbonnen.
Zaterdagavond en -nacht is er een echte scoutsfuif met muziek uit de afgelopen 30 jaar. Tooghangers
en dansliefhebbers zijn welkom vanaf 21u, inkom bedraagt €6. Dit jaar komt dj diMaro het dak van
de tent spelen. Wie hem niet kent mag terug onder zijn steen kruipen want hij staat/stond op alle
grote festivals, zelfs 7 (!) keer op Tomorrowland. Hij host deze zomer ook zijn eigen Dimaro & Friends
Mainstage op Ostend Beach Festival. Daarnaast producet hij ook heel wat, waaronder zijn
samenwerking met Ahzee voor de oorwurm
“Drums” (YouTuben die handel).
Alle info is zoals altijd terug te vinden op
www.bosfeestenpeutie.be.
Hopelijk mogen we jullie allemaal verwachten
op 14 en 15 juli 

Lamp, ramp, vamp… wij vertrekken snel op kamp!
KLEIN KAMP: Wij zijn al volop bezig met het ineen steken van rare, zotte, lollige activiteiten om ons
mee bezig te houden op kamp! Op 19 juli vertrekken de kapoenen, wouters en jong-givers immers al
naar Langdorp (Aarschot) voor het klein kamp. Jullie worden daar allemaal om 14u verwacht en
moeten dus zelf naar ginder rijden. 25 juli komen we dan allemaal samen met de bus terug rond 17u18u.
Verdere details (aankomstplaatsen, bagage, …) volgen in het kampboekje dat jullie zullen ontvangen
eind juni. Voor de kapoentjes en hun ouders is er wel al een infoavond omtrent het kamp op 28 mei
om 17u30. Daar zal kort wat uitleg gegeven worden over hoe het kamp nu juist verloopt. Kwestie dat
het voor sommigen de eerste keer is 
Zo’n kamp kost natuurlijk wel wat geld. De kampprijs van zowel kapoenen, wouters en jong-givers is
dezelfde en bedraagt €100. Dit bedrag dient ten laatste tegen 9 juli overgeschreven te worden op de
rekening van de scouts met vermelding: Klein kamp + tak + naam lid. Nogmaals, alle info zal eind juni
verschijnen in het kampboekje.
Nu dat we de data van het kamp hebben, alsook
de bestemming, willen wij jullie graag ook al het
thema mededelen voor het klein kamp van dit
jaar. Op die manier kunnen jullie al op zoek gaan
naar de gepaste outfit om je volledig in het
thema in te leven. En het thema is …
(tromgeroffel) … SCHOTLAND!!!!!!! 

BUITENLANDS KAMP KROATIË: Maar ook voor de Givers begint het kamp steeds meer vorm te
krijgen. Na een informatiedag bij Jeka, weten we in welk huisje, in welk dorpje we slapen, wat we
voor activiteiten gaan doen en allerhande praktische info. Al deze informatie gaan we verzamelen in
een prachtige powerpoint-presentatie op 21 mei om 17u30. Hiervoor werd reeds een mail
verstuurd. Gelieve die zeker na te lezen gezien er veel documenten dienen in orde gebracht te
worden tegen die dag!!
Buitenlands kamp, nogmaals, vindt plaats van 27 juli tot en met 7 augustus. 27 juli vertrekken wij met
de Jeka-bus rond 21u (afspraak op de parking van het leger) naar Kroatië. 7 augustus zijn we rond de
middag terug in Peutie. Meer info en praktische regeling van zaken dus op de infoavond van 21 mei
in de scoutslokalen.
En ook in Kroatië hebben we natuurlijk een kampthema nodig. Zo kunnen ook de givers zich vol
enthousiasme inkleden in het thema. Wij gaan 12 dagen feest vieren want ons thema is …
FEESTDAGEN !!! Over welke feestdagen het hier juist gaat … ;)

Fiscaal attest? Spaarkaart? Een mailtje en wij doen de rest!
Iedereen die vorig jaar mee gegaan 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.

Flapjes van Joyvalle en Appelsientje
Onlangs is Joyvalle samen met Appelsientje weer gestart met hun jaarlijkse ‘Lekker op Kamp’-actie.
Hier schenkt Joyvalle gratis melk en Appelsientje gratis appelsiensap aan jeugdbewegingen via de
gele flapjes op de brikken: per tien ingeleverde flapjes krijgen wij één gratis bus melk/fruitsap. Bij
dezen zouden we graag een oproepje willen doen aan jullie om mee de gele flapjes te verzamelen.
Natuurlijk hoeven jullie geen pannenkoekenfestijn te organiseren of van merk te veranderen
hiervoor, maar alle beetjes helpen immers!
Wij kijken al uit naar een geweldig kamp!

Stevige Linker
Uw groepsleiding:
Scherpzinnige Sneeuwuil
Delphine D’Hondt
Vijfhoekstraat 57
1800 Peutie
0494/83.36.20

Aanwezige Arasari
Julien D’Hondt
Vijfhoekstraat 57
1800 Peutie
0487/29.81.45

Vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, niet akkoord? Mail ons!
groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be

KAPOENEN
Voor de laatste maand gaan we er nog eens een lap op geven! Dus hou jullie
vast voor super leuke activiteiten!
7/05: De leiding doet een leidingswissel dus zo kan je ook andere leiding
beter leren kennen 

14/05: Wij gaan iets super mooi maken voor jullie lieve mama’s

21/05: Gaan we eens lekker nat worden? Ja dat doen we dus doe zeker
kleren aan die wat natter mogen worden

28/05: Een tocht door het donker! Oeps, nee het is toch tijdens de
scoutsuren dus doe zeker jullie stapschoenen aan

24/06: De kapoentjes gaan samen met ons op daguitstap verdere info volgt

Wouters
Hier zijn we al met de laatste maandschors van het jaar ☹
Toch zullen we ons blijven amuseren met allerlei activiteiten.
In juni zal er omwille van de examens van jullie leiding
enkel een laatste activiteit zijn op zondag 25 juni
(meer info volgt via mail)

21/05: trek je slechte kleren en
botten maar aan, we gaan het
bos van Peutie op stelten
zetten. Maak jullie borst maar
nat!

14/05: we gaan iets
lekkers maken, eet niet
te veel (ook niet te
weinig uiteraard) zodat
jullie nog plek hebben
om al dat lekkers op te
bergen ; ) Neem
allemaal €2 mee
28/05: we gaan het
wat rustiger aan doen.
Na een vermoeiende
week school, kunnen
jullie wel wat rust
gebruiken. We gaan
iets moois knutselen,
wat blijft een
verrassing!

Vragen?
 wouters@scoutsengidsenpeutie.be

7/05: we gaan eens iets anders
proberen; alle leiding wordt door
elkaar gehaald en jullie krijgen
vandaag nieuwe leiding!

JONG-GIVERS
Laatste maand nondedju!
14/05:
Higlandgames! (Eet deze ochtend maar genoeg bacon want we hebben beren
nodig!)

Zaterdag 20/05:
We gaan automobielen laten blinken, breng je autopoetsvodden enzo maar mee!

28/05:
Vergeet vandaag je kookskillz maar niet mee te brengen… je gaat ze nodig
hebben! ;)

Onze eindactiviteit zal plaatsvinden eind Juni, hiervoor sturen we jullie nog een mail!

Vragen? : jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be of 0473586758

Dag Givers
‘T is Sneeuwuil hier
Arasari zijn photoshop is kapot dus kan hij geen verhaal met de konijntjes maken…
Ik vind het wel spijtig.
Maar jullie blijkbaar niet,
omdat jullie dat onduidelijk vinden en er niets van snappen.
Daarom een maandschors op kapoenen-niveau.
In het lelijkste lettertype dat er bestaat
(volgens Arasari).
Dan kan hij nog eens haten.
Zoals op stapweekend.
Let’s get to it
7 mei is het leidingswissel, de leiding wisselt dan van tak. Je krijgt dus andere leiding… ik weet
dus niet wat jullie gaan doen, waarschijnlijk iets middelmatig leuk.
14 mei is het moederdag. Koop haar een bloem. Of misschien een boeket … doe niet zo gierig! En
13 mei is het givercafé. Check tha facebook.
21 mei gaan we koken. Breng allemaal iets mee om te koken. En geen ravioli.
Ook 21 mei (na de scouts) is het infoavond van het kamp. Kom zeker en neem je mama’tje en
papa’tje mee, alsook alle documenten die je moest meenemen (check mail).
28 mei gaan we waterspelletjes spelen. Wel maar van 2u tot 4u. Langer wordt dat saai.
2 juni, ja dat is een vrijdag :o dan spelen we vuurzeeslag van 20u tot 22u.
En 9 juni, alweer een vrijdag, doen we Peutiepolis. De moeder van Turkisch opent een kinepolis in
Peutie speciaal voor ons. Ook van 20u tot 22u.
18 juni doen we geen scouts. Gewoon. Omdat we geen zin hebben.
25 juni is er ook geen scouts omdat wij op Paradise City zijn, aan het ‘helpen’.
Daarna komt nog ergens een laatste activiteit. Jaja, met genoeg eten! Meer info daarover krijgt
ge nog wel binnen een maand ofzo. Hoogstwaarschijnlijk later.
Hopelijk begrijpen jullie alles
Waarschijnlijk niet
Bel dan naar Spits of Arasari, maar laat mij gerust
Luv, Sneeuwuil
(Laatste maandschors dat ik ooit maak in mijn leven :o :o :o)

