
Maandschors  

Februari - Maart 



Liefste scoutsvrienden

Ook in februari en maart heeft jullie leiding super mega leuke activiteiten gepland. Benieuwd wat er

komende maanden op de planning staat? Neem een kijkje op de takpagina. Zit je verder nog met een

vraag? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be

Kwistanie
Na twee kwistanieloze jaren, nodigen we je hierbij uit voor de 18de editie van Kwistanie!

Dé algemene kenniskwis georganiseerd door Scouts en

Gidsen Peutie.

De kwis gaat door op zaterdag 4 februari 2023 in het CC

bolwerk te Vilvoorde.

De deuren gaan open om 19u30, de kwis begint om 20u.

Voorwaarden :

Maximum 5 personen per ploeg

Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt €30, dit ter

plaatse te betalen aan de kassa.

Indien je wenst deel te nemen, gelieve je dan in te schrijven via een mail aan

kwistanie@scoutsengidsenpeutie.be, met vermelding van de naam van de kwisploeg en de naam van

de verantwoordelijke.

Hopelijk tot dan!

Familieschaatsdag
De Familieschaatsdag is terug van weggeweest!

Zin om samen met vriendjes, zussen, papa’s, oma’s de schaatsbaan van Leuven onveilig te maken?

Trek zondag 12 februari je warmste kledij aan en kom samen met de leiding gezellig schaatsen op de

schaatsbaan van Haasrode.

Wat moet je verder nog weten?

● We verzamelen om 13u aan het vredespleintje om samen te

vertrekken

● Schaatsen zijn inbegrepen

● Handschoenen zijn verplicht

● Breng €6 mee  (schaatsen + inkom)

Jullie zijn helemaal vrij op de schaatsbaan. Natuurlijk zal er leiding

aanwezig zijn voor extra animatie! Dit wil ook zeggen dat je zelf kunt

bepalen wanneer je vertrekt naar huis. Voor degene die geen carpoolvriendjes vinden, voorziet de

leiding nog enkele vrije plaatsen. Wij kijken er alvast met heel de leidingsploeg mega hard naar uit,

jullie toch ook??



Zwijn
Grijp je ALLERLAATSTE kans om een zelfgebrouwen Zwijntje te proeven!

Bestellen kan via www.scoutsengidsenpeutie.be.

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!

Trooper
Shop jij vaak online? Steun onze scouts door een simpele klik!

Wat is Trooper? Telkens jij iets koopt via Trooper, komt er een procentje op onze

scouts rekening terecht. Handig om te weten, is dat bijna alle bekende en minder

bekende winkels erop staan en dat jij geen eurocent extra hoeft te betalen!

https://www.trooper.be/nl

V-pas
De stad Vilvoorde biedt een vrijetijdspas aan voor jongeren met recht op een verhoogde

tegemoetkoming van de mutualiteit of in geval van financiële drempels. Ook bij ons kan je hiervan

gebruik maken. Heb je nog vragen over de V-pas ? Twijfel zeker niet om de groepsleiding hierover

aan te spreken!

Stevige linker van de groepsleiding,

Fidele Schaarbek
(Noa Camerlinck)

0492/75.55.38

Bereidwillige Coati
(Brent Rombouts)

0477/07.96.33

Ondernemende Oryx
(Antoine Blanpain)

0470/47.35.30

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be





 

SCHAARBEK GEEN SCOUTS     MURIQUI KOKEN 

PAUW PAUW&SPECHTDAG     FLAMINGO STADSSPEL 

OTTER FAMILIESCHAATSDAG (meer info volgt) SPECHT WOUTERWEEKEND!! (meer 

CARA CARA PICKNICK     info volgt via mail 

CHIMPANSEE SPELEN IN HET BOS 
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Wolven
Ohooow, de leiding is een beetje zot geworden en nu spreken

allemaal een andere taal. Lukt het jullie hun te begrijpen?

5/2
कोई �काउट नह�

Kwistani म� आप सभी का �वागत है।
(Dus geen scouts op vrijdag

3/2!!!)

19/2
Gjin skouts. Jo kinne in 

snack meitsje
 foar jo famylje ;)

26/2
Qualcosa con pentole,

padelle e fuoco.
! Porta i tuoi ingredienti !

5/3
Yippee táimid ag dul a

splancscáileán san uisce.
leanfar faisnéis trí

ríomhphost.

12/2
Yoohoo! I can't wait to put
on my skates and bring my

family!!

Don't forget gloves and
thick socks.

Further information
follows.



26/3
Ons is op die pad! Trek
dus jou stapstewels aan
en smeer jou kuite, want 

ons gaan jou
verkennerstegnieke

toets.

12/3
Igramo igro...

19/3
balok + tali + 

motivasi = konstruksi
yang indah

2/4

.



Maandschors
februari - maart

5 februari: Geen scouts  (wel kwistani 4 februari)

12 februari: Kleed je lekker warm aan, want
vandaag is het familieschaatsdag!

19 februari: Geen scouts 

24 februari: We spelen een avondspel van 19u tot
22u.

5 maart: Tijd om jullie sjortechnieken wat te
verbeteren.

12 maart: Een kampvuur kan gezellig zijn, maar wat
kan je nog meer doen met een vuur? Koken!
Vandaag worden jullie van 11u tot 14u verwacht om
te koken.

19 maart: We gaan op verkenning in een ander
gebied en spelen een stadsspel. We spreken af aan
de parking zandpoortvest (Mechelen) om 14u tot
17u.

26 maart: Vandaag zijn we allemaal kapoentjes
maar dan iets meer hardcore.

2 april: Geen scouts  (Paasvakantie)

20 mei (ochtend) - 21 mei (namiddag): Stapweekend,
meer info volgt nog.



 GIVERS
   
 
Beste Givers,  
Aangezien jullie het heel moeilijk hebben bij het maken van groepjes tijdens de activiteiten, 
helpen we jullie met wat voorbeeldjes van hoe je een aantal personen kan verdelen in een 
bepaald aantal groepen.  
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 februari : 15/3 

5) Geen scouts, 
zaterdag Kwistanie (2e 
en 3e jaars die graag 
helpen, zullen nog 
iets horen van ons) 

12 februari : 60/3 

20) Familieschaatsdag, 
meer info vooraan in 
de maandschors 

19 februari : 48/4 

26 februari : 50/5 

5 maart : 24/6 

12 maart : 36/6 

18 maart – 24 
maart : 49/7 

26 maart : 12/4 

2 april: 24/3 

12) Geen scouts, krokusvakantie 

10) Thema Zweden, 
neem uw fiets mee! 

4) RUTHE1 

6) Technieken 

7) leefweek, meer 
info volgt via mail 

3) Fiets meenemen 

8) Geen scouts, 
paasvakantie 



TOTEMNAAM VOLLEDIGE NAAM GSM

VASTBERADEN SERIEMA FRIEDL LABEY 475685960

ZACHTMOEDIGE BEERMARTER FLEUR DECUBBER 468124804

BEZONNEN PONGO LARA FONTEYN 468150278

TOEGEWIJDE SALUKI LENA MEUWIS 473593177

KAPOENEN WELWILLENDE BOLOKO TOBI ROGGE 489241394

DROMERIGE ASLAN JACOB MEUWIS 489061908

OPRECHTE HERDERSHOND THOR VANKEIRBILCK 491951321

TEDERE ZIFIO FLORIEN HOUTTEKIER 473678736

FRANSE BULLDOG MANON DE RAEDT 491989809

KUNSTZINNIGE PAUW NELE SPRUIT 471303911

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538

GEWETENSVOLLE CARACARA NICK VANKEIRSBILCK 495700181

WOUTERS HARMONIEUZE MURIQUI LOIC CLAESKENS 478035181

BLIJHARTIGE OTTER EMMA LIPPENS 471994844

ENERGIEKE SPECHT NORAH MERTENS 493884276

DISCRETE CHIMPANSEE YORAN DE SMEDT 488308214

FLAMBOYANTE FLAMINGO FELIEN VEYS 488690458

WILSKRACHTIGE WEVER KOBE LABEY 497860784

KRACHTDADIGE SNOEK RUBEN PINXTEN 471511493

OPTIMISTISCHE REE FLORE DE MARIE 497722400

ZORGELOZE STERN ROBBE DE MARIE 497722715

WOLVEN LEVENSLUSTIGE SALANGAAN LUCAS VANDAMME 474301980

GEDREVEN NEWFOUNDLANDER SIEMEN CAMERLINCK 491308502

ONBEVANGEN WILDE EEND VIKTOR DE VOCHT 484325938

TOEGENEGEN BEO REMCO DE SMEDT 488307219

VERREIKENDE SECRETARISVOGEL FLOOR RENARD 468058773



HARTELIJKE SIFAKA WIEBE BUNTINX 470511929

GOEDGELUIMDE PARKIET LUCA SOMERS 468123707

FERVENTE DZIGGETAI LOTTE VANHAECHT 483380713

JONG - GIVERS BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

CONFORMERENDE CAPITANO LOUIS DECUBBER 468168362

VRIJMOEDIGE MEEUW LIESE VANHALLE 468253522

LUCHTHARTIGE CALDERON KOBE SPRUYT 472440148

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470418781

ONGEDWONGEN WASBEER JEF DECUBBER 468150805

FIJNGEVOELGE SPOTLIJSTER CARO ELSKENS 478648450

GIVERS NONCHALANT ZEEPAARDJE MIRTE CALLAERT 476037056

VREDIG RENDIER LUNA VANDEN DAELE 491127424

DARTELE KWIKSTAART THIBAUT CLAESKENS 475497752

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470473530

GRL BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538


