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HET NIEUWE SCOUTSJAAR IS DAAR ... 

 

Al even terug van een geweldig  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, wolven, 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 in jullie mailbox. Wie geen of moeilijk toegang heeft tot een computer, mag ons 
altijd een papieren versie vragen. 

 

 



JAARTHEMA 2019-2020 

Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek 
naar ons eigen dromenland. Zorgeloos op verkenning naar 
het magische gouden randje van scouting. 
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen 
brengen we onze fantasie tot leven en worden grootse dromen plots 
onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg. 
Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht! 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. 

Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil 
bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities 
geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen 
als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke droom 
telt. 

Laat dromen niet gewoon dromen blijven. 

Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en 
fantasierijke manier om jullie droom te laten uitkomen? Probeer het 
eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren. 

Fantasie? Meer is meer. 

... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze kampboterham die 
alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags materiaal en een 
beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een 
unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids. 

Ongeremd knoeien en groeien. 

Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en nieuwe 
vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel 
de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen 
kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld. 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. 

Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de 
inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We 
vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze! 

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 
BRON: www.scoutsengidsenvlaanderen.be  

 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/


DE LEIDINGSPLOEG 

Als leidingsploeg zijn we een groep jongeren tussen 17 en 24 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 Palaverende Pampahaas, Onbevreesde Orka 
en Doelgerichte Zwaan. 

Alvast een dikke merci aan hen voor de voorbije jaren! 

Maar niet getreurd want we krijgen er namelijk 4 nieuwe toppers van leiding bij: Toegewijde Saluki, 
Harmonieuze Muriqui, Emippo en Timon. We zijn er zeker van dat zij het geweldig goed gaan doen 
en zijn blij dat ze ons leidingsteam vervoegen! 

Ondernemende Oryx, Hartelijke Sifaka en Vastberaden Seriema zijn groepsleiding van dienst.       

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 (2014-2015) 

- Wouters (2012-2013) 

- Nieuw sinds dit jaar→ Wolven (2010-2011) 

- Jong-givers (2009-2008) 

- Givers (2005-2006-2007) 

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 

 

 

 



NIEUWE TAK: WOLVEN 

Vanaf dit jaar start scouts en gidsen Peutie met een nieuwe tak: ‘WOLVEN’ 

Dankzij onze toenemend aantal leden en leiding heeft onze scoutsgroep beslist om een nieuwe tak 
op te richten. Het is een tussentak om de hoeveelheid leden beter te kunnen spreiden. Zo kunnen we 
het plezier, maar ook het aanleren van nieuwe technieken beter garanderen. 

Wie tussen 10 en 12 jaar is, dus in het 5e en 6e leerjaar zit, is vanaf nu een wolf. 

De wolven vormen een overgangsgroep tussen de Wouters (waar de activiteiten nog vooral in het 
teken staan van het pure spelen) en de Jong-givers (waar de leden meer verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid leren opnemen). Net zoals bij de wouters is er ruimte voor (iets complexere) bos- en 
dorpspelen en dergelijke. Daarnaast gaan we met de wolven ook echt de scouteske tour op en 
brengen we ze een aantal essentiële technieken bij. 

Vanaf nu zullen al onze takken (behalve de Givers) een duur hebben van 2 jaar in de plaats van 3 jaar. 
2 jaar Kapoenen, 2 jaar Wouters, 2 jaar Wolven en 2 jaar Jong-Givers. Het wolfje zal zoals 
vanzelfsprekend dan ook behaald worden aan het einde van de Wolven.  

Moesten er nog vragen zijn omtrent deze nieuw tak kan u steeds de groepsleiding contacteren. 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIDGELD 

Het lidgeld bedraagt dit jaar €55 over te schrijven op BE13 4249 1176 3139 voor 31 oktober 2021. 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 de 2 oudste takken en 10-keer-aanwezigheidsregel 

voor de 2 jongste 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 leiding. 

We vragen om deze regels zeker te respecteren. 

 

 

 

 

 

 



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 en Wouters 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. 

 

De Wolven, Jong-givers en Givers moeten in volledig uniform verschijnen. Het sjaaltje bevindt zich 
rond de linkerarm aan het scoutshemd voor Jong-Givers en Givers. Voor de Wolven blijft de das nog 
rond de nek. 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) 

 

 



Wolven, 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 

Vrijdag 22 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. 

 

http://www.dagvandejeugdbeweging.be/


SINT-MAARTENSTOET: WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021 

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 Sint-
Maartenstoet!!! 

Net zoals andere jaren trekken we door de straten van Peutie met een zelfgemaakte bietenlantaarn en 
sluiten we onze tocht af op het scoutsterrein met een groot, warm en gezellig kampvuur. 

Dit jaar kan je alweer genieten van een spectaculaire vuurshow en gezellige achtergrondmuziek. 
Muziek en vuur stelt natuurlijk niet veel voor zonder een jeneverke, glühwein, warme chocomelk of 
soep in de hand! 

Kom zeker eens een kijkje nemen, het wordt weer een topavond! 

 

Wat gaat er 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).  

Woensdag 10 november 2021 is het dan eindelijk tijd voor de stoet zelf. We verzamelen om 18u30 op 
het Vredespleintje, waar de stoet onder begeleiding van Sint-Maarten en enkele muzikanten van de 
fanfare door de straten van Peutie loopt. Na afloop van de stoet krijgen de kinderen met een 
zelfgemaakte bietenlantaarn een zakje met lekkers van Sint- Maarten. Het kind met de mooiste biet 
krijgt nog een extraatje van Sint-Maarten.  

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.  

LEIDINGSWEEKEND 12−13−14 NOVEMBER 2021  

Net zoals elk jaar gaat de leiding op weekend om te ontspannen, maar vooral te vergaderen over de 
scoutswerking van het komende jaar. Zo wordt de wekelijkse werking uitbundig besproken maar ook 
het kamp wordt hier al deels ineen geknutseld. Spijtig genoeg zal er op zondag 14 november dan ook 
geen scouts zijn. Hopelijk vinden jullie wat anders leuk om je mee bezig te houden. 

EVEN EEN VOORUITBLIK: KAMP 

Aangezien de zomer er dit jaar een beetje anders zal uitzien en we ons ervan bewust zijn dat jullie graag 
op tijd beginnen met het plannen van jullie vakantie, geven we jullie alvast de data van de kampen 



mee. Opgelet, dit jaar zijn er twee scoutskampen. De Givers gaan samen met de leiding op 
buitenlandskamp. Meer informatie voor alle takken volgt nog!  

 
3-10 juli → kamp voor de Kapoenen, Wouters, Wolven en Jong-Givers  

22 juli – 2 augustus → buitenlandskamp voor de Givers en de leiding. 

 

 

WEES ORIGINEEL EN STUUR EENS EEN TELEGRAM 

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 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        

 

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be 

 

Ondernemende Oryx   Hartelijke Sifaka  Vastberaden Seriema 

          (Antoine Blanpain)          (Wiebe Buntinx)                (Friedl Labey) 

 0470473530 0470511929 0475685960 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


	
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.	 

	

Wolvenwet 

	
Wij, wolven, willen samen een stap 

zetten 

Een stap naar anderen 

Een stap in en naar de natuur  

Een stap met respect en 

verdraagzaamheid 

Een stap in alle eerlijkheid en 

oprechtheid 

Een stap richting zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid 

Een stap 'scouting'  

	
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. 



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.	 

	



				3/10	Jeej	de	eerste	zondag	terug	scouts!	(neem	zeker	reserve	kleren	mee)	

	

			

				10/10	Vandaag	gaan	we	het	bos	verkennen	� 

 

				17/10	Wie	graag	knutselt	gaat	heel	blij	zijn,	want	we	gaan	creatief	zijn!	

	

	

					24/10	Het	is	bijna	Halloween	en	dat	gaan	wij	al	vieren	vandaag	� 

	

	

					31/10	� vandaag geen scouts want het is herfstvakantie 

 

	

						5/11	Het	is	eens	vrijdag	scouts,	want	we	gaan	een	film	kijken!!	(verder	

informatie	volgt	nog)	

		

							7/11	Voor	Sint-Maarten	krijgen	jullie	een	tutorial	om	thuis	een	leuke	

bietlantaarn	te	maken.	Deze	zullen	jullie	per	mail	krijgen.	Er	is	wel	geen	scouts,	

want	we	kijken	vrijdag	al	een	film.	

							10/11	Sint-Maarten	�	



WOUTERS 

Heeeyyyy allerliefste woutertjes EINDELIJK de start van het nieuwe scoutsjaar 

In deze maandschors vinden jullie alle info over de activiteiten van de komende 

maand. Jullie nieuwe leiding heeft er alvast SUUUPPEEERRRR veel zin in!!!!!!! 

 

 

 03/10  STARTDAG; Doe best kleren aan die heel vuil mogen worden, we 

                                       gaan ons amuseren       Inschrijvingen starten om 13u, jullie zijn vanaf 

                                       dan ook welkom 

 

   We spelen een spel in groene omgeving      10/10 

 

 

    17/10  → Stretch je spieren, loop al een opwarmingske want vandaag  

         zijn we in een sportieve bui 

 

 

Uitzonderlijk op een zaterdag scouts vandaag want we gaan                                  23/10 

héél lekkere bolognaise- en andere sauzen maken die de leiding 

 dan zondag kan verkopen (scouts van 14 tot 17u) 

 

            31/10          → We doen iets griezelig       

 

 

 

Officieel gezien is het geen scouts door de vakantie maaarrrr jullie 

mogen altijd een mooie biet maken aan de hand van het filmpje                        7/10               
dat we jullie gaan doorsturen om 10/11 mee in de  

Sint-Maartenstoet te lopen. Iedereen die er eentje gemaakt heeft,  

krijgt dan na de stoet nog iets lekkers… 

 

 

Dit waren de eerste activiteiten van het jaar!! Bij vragen of opmerkingen mag je steeds een 

mailtje sturen naar: Wouters@scoutsengidsenpeutie.be  Of naar de Takverantwoordelijke 

Wever: 04/97.86.07.84      Snoek: 04/71.51.14.93 

Groetjes van jullie voor de rest nog geheime wouterleiding       

mailto:Wouters@scoutsengidsenpeutie.be


wolven

3/10: We verwelkomen de nieuwe wolven. Dit kan als nieuwe wolf er actief en vuil aan toe
gaan. Wees hier dus zeker op voorbereid

10/10: Ervaring is bij wolven een zeer belangrijk aspect. Dat zal ook vandaag doorgegeven
worden door de oudere wolven aan de nieuwe wolven. Hier zal het vandaag dan ook wat
rustiger verlopen.

17/10: Er is een wolf van een andere roedel gespot in ons bos, dus zullen we vooral daar actief
zijn om ons territorium te verdedigen.

24/10: Jagen kunnen we als de beste. Ook vandaag zullen we dat bewijzen door ons buikje
rond te eten. (meer info volgt via mail)

30/10: Halloween spel/feestje: Hier kunnen onze wolven zeker niet ontbreken. info volgt via
mail)

7/11: Helaas is er vandaag geen scouts, maar zowel de oude wolven als jullie mede wolven
missen jullie heel hard en zien jullie hopelijk snel terug.

10/11: Wolven zijn gezellige groepsdieren. Dat gaan wij ook bewijzen door met iedereen rond
een heel groot kampvuur te staan.

14/11: Helaas moeten jullie je wolven vrienden en vriendinnen missen,want er is geen scouts
vandaag.

21/11: Vandaag verlaten we met heel de roedel het bos en trekken we op verkenning door de
stad.

28/11: Vandaag is het bos jullie leefomgeving. Snelheid,plezier en samenwerking houden
jullie als wolven in leven.



JONG-GIVERS	

	

	

.	

3/10:		

wooohoooo	scouts	is	weer	begonnen!!	

Trek	zeker	NIET	jullie	mooiste	kleren	aan.	

10/10:	

We	hebben	iets	en	eindigen	met	iets	anders.	

17/10:	

Vandaag	gaan	we	ontdekken	wat	jullie	met	touw	en	balken	
kunnen.	

24/10:	

Jeejjjj	we	gaan	de	stad	verkennen	met	een	geweldig	spel.	

30/10:	

BOOOEEEHHHHHH	(sorry	ik	wou	je	niet	doen	schrikken)	

07/11:	

AUHHH	NEEEEE	het	is	geen	scouts	vandaag	�	

10/11:	

Vandaag	vieren	we	Sint	Maarten	met	het	jaarlijkse	grote	
vuur.	(kom	zeker	af	met	je	ouders/familie/vrienden…)	

Zijn	er	onduidelijkheden	of	vragen?	Stuur	dan	gerust	een	mail	naar:		jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be		

Groetjes	van	jullie	allerliefste	leiding:	Ongedwongen	Wasbeer,	Vredig	Rendier,	Bereidwillige	Coati,	Fidele	
Schaarbek,	Zachtmoedige	Beermarter	en	Dartele	Kwikstaart	xxx.	



 GIVERS   
Dag liefste givers. Wie jullie leiding is, blijft nog even geheim. Wat we gaan doen de 
komende maanden, kunnen  we jullie wel al verklappen… Veel succes met het ontcijferen! 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schorpioen: Het grote frietfietsspel (Breng allemaal je fiets mee) 
Weegschaal: Après- Dag van de jeugdbeweging 

Kreeft: We halen onze filmavond van op kamp in! 
Stier: We spelen tussen de bomen 

Ram: Startdag, we gaan ons goed vuil maken 
Maagd: Een groot verjaardagsfeest 

Vissen: Geen scouts 
Tweelingen: Iets met balken en veel touw 

Leeuw: We spelen tussen de huizen (Neem je fiets mee) 
 
 
Als je nog vragen, opmerkingen of bedenkingen heb, laat ons dan zeker iets weten. Dit kan 
via mail (givers@scoutsengidsenpeutie.be), messenger, sms, een belletje,… 

3 oktober 10 oktober 17 oktober 

31 oktober 

23 oktober 
(19u-23u) 

7 november en 
14 november 

21 november 28 november 

4 december (20u-22u) 


