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HALLOOOKES
2 scoutsmaanden zijn al gepasseerd, 2 drukke maanden, 2 leuke maanden, 2 maanden vol
met nieuwe inschrijvingen! Onze scoutsfamilie bestaat uit bijna meer dan170 leden nu,
wooooow!!!! Welkom aan alle nieuwe leden (en welkom terug aan de
anciens!)
Het zijn uitzonderlijke dagen, weken ook voor onze werking. Deze
maand begint voor onze oudste takken online. We hopen jullie zo toch
nog een beetje een scoutservaring mee te geven en hopelijk zien we
elkaar zo snel mogelijk terug !
In dit groepsleidingswoordje staan interessante weetjes, aangevuld
met enkele belangrijke data, komende evenementen en prachtige
prentjes. Een echte aanrader om alles goed te lezen!

DE VRIENDENKRING
De Vriendenkring, wat is dat eigenlijk? De Vriendenkring bestaat uit oud-leiding, vrienden,
sympathisanten, ouders van (ex-)leden, ex- leden, ... Een bonte bende! Wat doet deze groep
mensen dan juist? Zij ondersteunen de scouts door het beheren, verhuren en onderhouden
van het lokaal en helpen ons ook bij de organisatie van
evenementen. Bijvoorbeeld: De Kwistanie (onze jaarlijkse
quiz), de Bosfeesten, de Steakdag, ... Tegenwoordig
vraagt vooral de afwerking van het lokaal en het verhuren
van het lokaal een flinke hap uit hun tijd. Daarnaast doen
ze ook nu en dan toffe dingen onder elkaar en met ons.
Iedereen kan en mag zich aansluiten bij de Vriendenkring.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en hoe meer taken
over een groot aantal mensen verdeeld kan worden. Als
je je bij de vriendenkring aansluit, wil dit niet zeggen dat je
automatisch aan elke activiteit moet meedoen. Je doet
wat je kan en waar je zin in hebt.
Interesse, vragen of meer info;

1 adres:
vriendenkring@scoutsengidsenpeutie.be

SINT-MAARTEN @home: ZONDAG 10 NOVEMBER 2020
We zijn overgeschakeld op het winteruur wat betekent
dat de dagen korter worden. In het hoofd van alle
Peutienaren (en scoutsliefhebbers) wil dat maar één
ding zeggen: het is weer tijd voor de SintMaartenstoet!!!
Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet net zoals
andere jaren door de straten trekken van Peutie met een
zelfgemaakte bietenlantaarn en afsluiten met een groot,
warm en gezellig kampvuur L
Dit jaar heeft onze scouts een alternatief voorzien,
namelijk Sint Maarten @home ! De afgelopen weken
kon u 3 soorten paketten bestellen :
•

•

•

Groot Sint-Maarten pakket (30 euro)
- 1 fles jenever (70 cl) naar keuze
- Volksverhaal van Sint-Maarten
- Snoepzak
- Chocoladestok
- Sint-Maarten mok
- Zweedse fakkel
Klein Sint-Maarten pakket (20 euro)
- 1 fles jenever (20 cl) naar keuze
- Volksverhaal van Sint-Maarten
- Snoepzak
- Chocoladestok
- Sint-Maarten mok
- Zweedse fakkel
Kinder Sint-Maarten pakket (15 euro)
- Volksverhaal Sint-Maarten
- Snoepzak
- Chocoladestok
- Sint-Maarten mok
- Kaars
- Kleurplaten pakket

De pakketten kunnen 10/11 van 17-21u afgehaald worden op de scouts of als u hiervoor
heeft gekozen worden ze aan huis geleverd. We willen toch even de werkgroep bedanken
die op korte tijd een heel nieuw concept in elkaar hebben gestoken. Maar natuurlijk willen we
ook de ouders, grootouders, buren, tante e nonkels,… bedanken die een pakket hebben
besteld en zoo ok onze scouts steunen ! DANKU !

Wat gaat er normaal vooraf aan deze prachtige stoet?
De kapoenen en wouters maken op zondag of zaterdag op de scouts een bietenlantaarn (Zij
worden gevraagd om hiervoor een biet mee te brengen, die je zeker kan vinden bij een boer
in de buurt). Dit jaar is dit zeker niet anders ! al gaan ze hier de straat niet mee op, maar ze
mogen hun biet wel doorsturen, later wordt de winnar dan bekent gemaakt.
MAAR SINT-MAARTEN .... Wie was dat eigenlijk??
Sint Maarten was een Hongaar, genaamd Martinus. Het verhaal gaat dat hij een belangrijke
soldaat was in dienst van de Romeinse keizer. Tijdens een zeer zwaar onweer kwam hij na
een lange, barre tocht eindelijk aan bij de stadspoort, het doel van zijn reis. Daar trof hij een
zwerver aan, die enorme honger en kou had. Uit medelijden sneed hij zijn mantel in tweeën
en gaf hij de helft van zijn mantel aan de oude zwerver. Die nacht droomde Martinus van
Jezus die gekleed was in een halve mantel. Dat was een teken! Hierop verliet hij het leger
en wijdde zijn gehele leven aan de kerk. Hij werd bisschop en op 11 november werd hij
begraven. We herdenken zijn goedheid op 10 november, de dag voor zijn begrafenis.

SINTERKLAAS 6 DECEMBER 2020
De leiding denkt dat iedereen op de scouts wel
relatief braaf is geweest dit jaar... Hoewel daar
ook enige twijfel over kan bestaan, wij zijn ook
maar gewoon leiding. Hierover oordelen gaat
eigenlijk ons petje te boven. Jammer genoeg kan
de Sint dit jaar niet langskomen. We hopen dat
hij volgend jaar toch even langskomt en dan is
het gewoon dubbel feest, wat denken jullie ?

PROEFWERKEN….
Of je nu in de lagere school zit, het middelbaar, op de
hogeschool of aan de universiteit studeert, iedereen heeft er
last van PROEFWERKENNN ... Omwille van deze spijtige
omstandigheden
(weliswaar
wel
noodzakelijke
omstandigheden, dus doe je best !!!) zal er af en toe geen
scouts of een kortere vergadering zijn tijdens de maanden
december en januari. Gelieve hier rekening mee te houden. En gelieve goed te studeren, dat
is belangrijk !!! Al bij al, GOOD LUCK! Wij geloven in jullie! Laat de leerkrachten maar een
poepie ruiken!

KAMP!!
Om een conflictvrije vakantieplanning te kunnen opstellen, geven we jullie alvast de data
en plaats mee van het kamp in de zomer van 2021. Wij gaan dit jaar naar Neerpelt!
Kapoenen en Wouters gaan van zondag 8 augustus tot zondag 15 augustus Jong-givers
en Givers van woensdag 4 augustus tot zondag 15 augustus.

WIJ WENSEN JULLIE:
EEN KERSTMIS VOL WARMTE EN
LICHT DAN KAN DIE NIET MEER STUK
EN EEN NIEUW JAAR VOL GELUK !!
Dat al jullie (scouts-)dromen in 2020 werkelijkheid mogen
worden <3
(en we lkaar snel terug mogen zien en knuffelen)
Een Stevige Linker van de
groepsleiding,

Doelgerichte Zwaan (Emma Courcelles) 0491/50.20.74
Nonchalant Zeepaardje (Mirte Callaert) 0476/03.70.56
Golden Retriever (Thomas Haelwaeters) 0470/03.23.11
groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be

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.

KAPOENEN
Het is alweer winter dus wordt het buiten
kouder, daarom zouden we willen vragen dat de
kapoenen handschoenen en een muts (liefst met

een naam ingeschreven) aandoen. Gezien de recente

veranderingen van de regels raden we aan dat de
leden een mondmasker aandoen en zouden we willen
vragen dat elk lid een beker meeneemt met een

zijn/haar naam op.

1/11: Het is vandaag GEEN scouts, de leiding
mist jullie nu al.
8/11: We gaan bieten uithollen, breng
dus allemaal een biet mee naar de scouts. Als
je er meer hebt, dan mag je die ook altijd
meebrengen voor als er kindjes zijn die geen
biet zouden hebben. En omdat we wel eens
speciaal willen doen spreken we vandaag af om
10u aan de scoutslokalen en eindigen we om
13u.

15/11: Vandaag is het jammer genoeg weer eens
GEEN scouts, maar niet getreurd volgende week
zijn we er weer.

22/11: Vandaag gaan we testen welke kapoen
het slimste is.

29/11: We gaan vandaag nog eens is een
klassiek scouts spel spelen. Maar welk
spel is nog een verrassing.

6/12: Vandaag krijgen we
bezoek van een oude wijze man,
ik zou me maar gedragen want
deze man weet alles.

13/12: De leiding heeft
vastgesteld dat het bos nogal vuil is en
daar gaan we wat aan doen. Maar niet
getreurde wij kunnen dat.

18/12: Joepie kerstfeestje.
Meer info volgt nog.

27/12: Niet
getreurd, maar het
is vandaag GEEN
scouts.

Veel liefs ( dziggetai, pauw, palmtortel, parkiet,
spotlijster, snoek, ree, calderon en caracara) Als
er nog vragen zijn, kan je altijd mailen naar
kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be

WOUTERS
15/11:
22/11:

29/11:
06/12:

13/12:

18-20/12:

27/12:

Ci manchi già!

Мо бори дигар чеҳраи хушбахтонаи
шуморо пазмон мешавем ... То
қоидаҳо иҷозат надиҳанд, дигар
ҷамъ нахоҳем шуд

Groetjes van: Ongedwongen
Wasbeer, Wilskrachtige Wever,
Nonchalant Zeepaardje, Dartele
Kwikstaart, Fidele Schaarbek en
Vredig Rendier

(één van) ons te sturen. Onze jonggiver mail is jonggivers@scoutsengidsenpeutie.be

Geniet van deze periode en verzorg
jullie. Vragen, zin in een babbel, of
nog iets anders? Aarzel niet

[Trek de aandacht van uw lezer met
een veelzeggend citaat uit het
document of gebruik deze ruimte om
een belangrijk punt te benadrukken.
Sleep dit tekstvak als u het ergens
anders op de pagina wilt plaatsen.]
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Jong-givers

GIVERS
Beste GiVers,
Er wordt in deze rare tijden heel wat onmogelijk gemaakt. Om het beste van de week wel
nog te laten doorgaan – weliswaar op een veilige manier – hebben we een alternatieve
maandschors in elkaar gestoken.
Er zal worden afgewisseld tussen een gemeenschappelijke activiteit (links) en een activiteit
in de vorm van een wedstrijd (rechts). Voor de wedstrijdachtige activiteit krijgen jullie steeds
om 14u een bericht met de uitleg en valt er steeds iets te verdienen.
We beseffen ook dat school voor jullie nu minder evident is, maar geen zorgen!
Een scout helpt een ander met plezier; daarom mogen jullie jullie tot ons richten bij
problemen met bepaalde vakken. We verschillen allemaal qua opleiding en dus is de kans
groot dat we jou daarbij kunnen helpen. Zit je dus met vragen over wiskunde, fysica,
elektriciteit, Frans, Nederlands, biologie, geschiedenis, Latijn, …? Kom dan zeker eens bij ons
horen via givers@scoutsengidsenpeutie.be of stuur iets via SMS/Messenger/… want zoals
jullie wet zegt ‘Op mij (ons) kan je rekenen!’.
Samen geraken we door deze tijd!
1/11: Geen scouts

8/11: Quiz
15/11: Wedstrijdje

22/11: Escape the room

29/11: Wedstrijdje

6/12: Gezelschapsspelletjes

13/12: Wedstrijdje

18/12 21u – 1u: Kerstfeestje onder voorbehoud
meer info via mail
27/12: Geen scouts

Totemnaam
DOELGERICHTE ZWAAN
Groepsleiding NONCHALANT ZEEPAARDJE
GOLDEN RETRIEVER
GOLDEN RETRIEVER
HARTELIJKE SIFAKA
Givers
ZORGDRAGENDE ANI
ONDERNEMENDE ORYX
VASTBERADEN SERIEMA
ONGEDWONGEN WASBEER
NONCHALANT ZEEPAARDJE
WILSKRACHTIGE WEVER
Jong-Givers DARTELE KWIKSTAART
SCHAARBEK
VREDIG RENDIER
DOELGERICHTE ZWAAN
HULPVAARDIGE COATI
MEEUW
ONBEVREESDE ORKA
SALANGAAN
Wouters
PONGO
ZORGELOZE STERN
ZACHTMOEDIGE BEERMARTER
CONFORMERENDE CAPITANO
PALAVERENDE PAMPAHAAS
PRAATGRAGE PALMTORTEL
FIJNGEVOELIGE SPOTLIJSTER
OPTIMISTISCHE REE
KRACHTDADIGE SNOEK
Kapoenen GOEDGELUIMDE PARKIET
FERVENTE DZIGGETAI
KUNSTZINNIGE PAUW
CALDERON
CARACARA

Volledige Naam
EMMA COURCELLES
MIRTE CALLAERT
THOMAS HAELWAETERS
THOMAS HAELWAETERS
WIEBE BUNTINX
RUNE PAPPAERT
ANTOINE BLANPAIN
FRIEDL LABEY
JEF DE CUBBER
MIRTE CALLAERT
KOBE LABEY
THIBAUT CLAESKENS
NOA CAMERLINCK
LUNA VAN DEN DAELE
EMMA COURCELLES
BRENT ROMBOUTS
LIESE VANHALLE
MATTHIEU BLANPAIN
LUCAS VANDAMME
LARA FONTEYN
ROBBE DE MARIE
FLEUR DE CUBBER
LOUIS DE CUBBER
SAMINA HUYBERECHTS
JURIAAN HOUTTEKIER
CARO ELSKENS
FLORE DE MARIE
RUBEN PINXTEN
LUCA SOMERS
LOTTE VANHAECHT
NELE SPRUYT
KOBE SPRUYT
NICK VANKEIRSBILCK

Gsm
0491/50.20.74
0476/03.70.56
0470/03.23.11
0470/03.23.11
0470/51.19.29
0471/05.89.14
0470/47.35.30
0475/68.59.60
0468/15.08.05
0476/03.70.56
0497/86.07.84
0475/49.77.52
0492/75.55.38
0491/12.74.24
0491/50.20.74
0477/07.96.33
0472/75.21.30
0476/27.29.85
0474/30.19.80
0468/15.02.78
0497/72.27.15
0468/12.48.04
0468/16.83.62
0471/73.07.27
0471/11.06.04
0478/64.84.50
0497/72.24.00
0471/51.14.93
0468/12.37.07
0483/38.07.13
0471/30.39.11
0472/44.01.48
0486/59.99.33

