Beste wensen!
Een nieuw jaar, een nieuwe maand en natuurlijk een
nieuwe
maandschors! Wij hopen dat iedereen kon genieten van gezellige feestdagen met familie
en vrienden. Vanuit de hele leidingsploeg wensen we onze leden en hun ouders het
allerbeste toe voor dit nieuwe jaar! In 2020 wordt het zeker niet rustiger, ook dit jaar
staan er tal van activiteiten op de planning. De Kwistanie, de Steakdag, en natuurlijk de
Bosfeesten. Laten we er stevig invliegen!

Kwistanie 8 februari 2020
Een scouts zonder tradities zou geen scouts zijn
en onze februari-traditie is uiteraard de
Kwistanie. Op zaterdag 8 februari verwachten
we weer vele gemotiveerde ploegjes voor de
17e 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. De deelnemers die vorig
jaar deelnamen kregen reeds een uitnodiging
toegestuurd.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen
naar: kwistanie@scoutsengidsenpeutie.be

Familieschaatsdag 16 februari 2019
Op zondag 16 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. 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 veel leiding blok- en examenperiode. Het kan dus
gebeuren dat deze maand een vergadering wegvalt, 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!

Mailcommunicatie
Scouts en Gidsen Vlaanderen is steeds bezig met vernieuwingen
door te voeren op hun digitale systemen. Vermits al ons mailverkeer hier
afhankelijk van is, zou het kunnen dat sommige ouders onze mails niet
meer ontvangen. Deze bevinden zich dan wellicht in de ongewenste mail.
Moest dit het geval zijn; markeer die mail dan als “veilig” zodat deze in de
toekomst weer mooi toekomen in het gebruikelijke postvak. Als dit niet
lukt en de door u ingevulde gegevens zijn nog steeds up-to-date op
groepsadmin; contacteer ons dan.

Steakdag
De steakdag, ons jaarlijks eetfeestijn vindt dit jaar plaats
op 21 maart in de Lampion. Wie alvast zijn plaatsje wil
reserveren kan dit doen via volgende link. Naast een lekker
gebakken biefstuk voorzien we ook andere opties voor
zowel de kinderen als de veggies, voor elk wat wils! Naar
aanloop van de steakdag volgt er zeker nog een mail
hierover.

Steun de scouts met leuk steuntje
Ga je vaak winkelen in de makro en steun je hiermee graag onze
scoutswerkerking? Dat kan en het kost je helemaal niets! Door jouw
klantenkaart te koppelen aan onze vereniging ontvangt onze
werking 3% van jouw aankoopbedrag. Het enige wat jou te doen
staat is klikken op deze link, jouw klantenkaart registreren en
tenslotte zoeken naar “Scouts en Gidsen Peutie”. Bedankt alvast
voor jullie steun!

Kamp
Het is nog eventjes, maar toch geven we jullie graag al wat praktische info mee ivm het kamp dat dit jaar
doorgaat in Bras.
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Infoavond voor ouders van kapoenen en wouters gaat begin mei door, meer info in de volgende
maandschors en via mail
Aanwezigheidsregel (vermeld in het begin van het scoutsjaar) om te mogen deelnemen aan het
kamp is van tel
Iedereen heeft 1 maand de tijd om in te schrijven beginnende vanaf de infoavond
Wie het moeilijk heeft om de eindjes aan mekaar te knopen; spreek ons aan en we zoeken
samen naar een oplossing
Jong-givers en givers dienen hun bagage te af te
zetten op 29/07
Kapoenen en wouters vertrekken op 2/08 met de
bus
Jong-givers vertrekken op 2/08 met de trein
Givers vertrekken op 2/08 met de fiets
Kapoenen en wouters worden op 9/08 opgehaald
door hun ouders, tevens is het dan bezoekdag
voor jong-givers en givers
Jong-givers en givers keren op 12/08 met de bus
terug naar huis

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 48, 1830 Machelen
0473/58.76.58

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

KAPOENEN
GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk hebben jullie veel feest
gevierd en zijn jullie het jaar goed begonnen. Wij als
leiding staan alvast te popelen om het jaar te vullen
mat allemaal super leuke activiteiten. Hieronder vind je
alvast alles wat je moet weten voor de komende 2
maanden.
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Zo dat is weer alles voor deze keer. Moesten er nog vragen zijn
mail gerust naar: kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be

WOUTERS
Hier zijn we dan weer!!! Na een super toffe kerstvakantie vol met feesten gaan we verder
met mega leuke activiteiten.
Hieronder vind je een overzicht met de activiteiten die er gepland zijn voor januari en
februari:))) we kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien!
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Bij vragen mag je steeds een mailtje sturen naar wouters@scoutsengidsenpeutie.be of onze
takverantwoordelijken, Zeepaardje: 0476037056 en Ani: 0471058914 een berichtje sturen!

JONG-GIVERS

Za 4 januari: Soep maken, jullie
worden verwacht op de scouts van
13u-18u.
Zo 5 januari: Soep verkopen 14u-17u

Zo 12 januari: Chirodag, trek jullie vuile
kleren al maar aan

Zo 26 januari:
Knutselen
Zo 19 januari:
Vuurtechnieken

Zo 2 februari: Bomen
planten
Zo 16 februari: Schaatsen,
afspraak om 13u op het
Vredespleintje. Vergeet zeker
geen 5 euro mee te nemen
voor het betalen van de
ingang, jullie mogen ook
vrienden en familie
meenemen.

Zo 9 februari: Geen
scouts
Zo 23 februari:
Geen scouts

GIVERS
Hallokes lieve vriendjes!
Bij deze de zeer geslaagde, superleuke en dus onmisbare activiteiten voor de komende 2
maanden.
05.01.2020: New year, but not new us want wij gaan precies doen wat we altijd daarvoor al
deden: gratis eten & drinken schooien. Van 11.00 u tot 13.00 u gaan we geëngageerde burger
spelen en naar de nieuwjaarsreceptie in de Spiegeltent gaan. Suggestie: kom stipt op tijd want
er gaan gratis drankjes zijn en uiteraard willen we er te pakken krijgen voor alle andere mensen
ermee vandoor gaan.
12.01.2020: Alweer 11.00 u, maar deze keer gewoon op de skoette. We gaan ons eens culinair
en creatief bezighouden en daarvoor mag je 2 ingrediënten meenemen in een portie waarvan je
zelf genoeg gegeten zou hebben.
Voorbeeld: Sifaka neemt een halve kilo gehakt mee en een ei. Sijs neemt een liter tomatensaus
en een pak pasta mee, Boogie neemt een blok kaas en een paar courgetten mee. Dan kunnen die
drie samen pasta met tomatensaus en ballekes maken.
Het verschil is dat jullie niet weten met wie jullie gaan koken, want dat beslissen wij. Daarmee
dat je dus creatief gaat moeten zijn. We gaan ook onze verwaterde vuurmaakskills aanspreken
zodat jullie het volgend kampvuur die stinkende aanmaakblokken in de kast kunnen laten
liggen. NEEM EEN GAMEL MEE!
17.01.2020: Ja dat is op vrijdagavond. Ja we gaan film kijken. Ja jullie krijgen inspraak. Ja wij
maken snacks (≠ avondeten he) zodat jullie onstilbare maag geen irritant geluid maakt tijdens
de film. Uhrrr: 20.00 u tot 22.00 u.
24.01.2020: U wordt verwacht om 19.00 u in het Capitool (adres: Bosweg Peutie) om uw
district te vertegenwoordigen. Tip 1: eet maar goed avondeten thuis want u gaat moeten vechten
voor wat er daarna nog eventueel in uw maag belandt en het zou de laatste keer kunnen zijn dat
u uw teerbeminde districtsgenoten ziet. Tip 2: draag uw overlevingstenue, liefst geen fluo
veiligheidsvest. De overlevende mag beschikken om 22.00 u.
02.02.2020: Check hoe een grappige datum. Das Boot. Gewoon op de scouts. Gewoon van
14.00 u tot 17.00 u.
09.02.2020: Geen scouts want de dag ervoor is het quiz en we gaan allemaal te moe zijn om
leiding te geven. De derdejaars givers mogen wel komen helpen op de quiz denk ik. Daar volgt
nog meer info over.
16.02.2020: FAMILIESCHAATSDAG. Daarin staat familie, wat wilt zeggen dat je familie
voor je zorgt als je op je gezicht gaat. Ik heb een schaatstrauma dus ik durf die piste niet op,
zelfs niet om jullie te komen redden. We verzamelen om 12.45 u op het Vredespleintje en
carpoolen samen naar Haesrode. We zijn terug om 17.00 u.
23.02.2020: Het is vakantie, dus je mag gezellig thuis blijven en je mama en papa opvrolijken
met je schitterende aanwezigheid. Moest je onze kookkunsten missen, zie het recept voor
appelcrumble op de volgende pagina.

GIVERS
Appelcrumble
Dingies die je nodig hebt als je dit voor 4 mensen maakt
• Een ovenschaal
• Een mengkom
• Een scherp mesje
• Iets om te mengen
• Een weegschaal indien je geen gewicht kan afschatten
• 4 appels
• 225 g bloem (maakt niet uit welke), je kan altijd een deel van de bloem vervangen door
havermout of amandelpoeder of kokosrasp of granola of …
• 115 g boter
• 3 eetlepels bruine suiker (geen degoutante kindjessuiker he!)
• 1/3 koffielepel bicarbonaat indien het geen zelfrijzende bloem is. Zelfs als het gewone
bloem is heb je dat niet echt nodig, dat is gewoon zodat je crumble iets luchtiger wordt,
maar dat is maar een detail.
• Snufje zout, ook geen onmisbaar iets, maar zout zorgt er wel voor dat de andere zoete
smaken beter gaan doorkomen.
• Kaneel. Zeer zeker wel essentieel, zoveel mogelijk, kilo’s als het kan! Je kan ook
speculaaskruiden gebruiken, werkt helemaal hartstikke goed.
• Vanillesuiker, vanillestokken, vanille-extract, wat dan ook, iets met vanille, dat maakt
het echt beter. Ook geen must though.
• Eventueel een beetje limoensap om over de appelstukjes te gieten. Dat is zoiets als het
zout, al je smaken worden daardoor sterker en er komt zo een extra pittige smaak bij die
je in veel gerechten mist. Limoensap is een wondermiddel.
• Eventueel rozijnen.
Stappenplan
1. Snijd je appels in blokjes. Een goede maat is de appel in 8 partjes snijden en die partjes
in 4 blokjes te snijden. Je mag maar moet ze niet schillen. Als je je appels niet schilt,
dan behouden ze een beetje beter de blokjesvorm, als je dat wel doet dan krijg je eerder
appelmoes met een hoop deeg over. Wel wassen he. Appels worden gespoten met ziek
veel bucht.
2. Sprenkel er eventueel een beetje limoensap over (citroensap geeft ongeveer hetzelfde
effect, maar minder goed, sorry)
3. Maak crumble door in je mengkom eerst bloem (en alle dingen die je daar nog bij wilt),
suiker, zout, eventueel bicarbonaat, kaneel en/of speculooskruiden en vanilleding te
mengen. Daarna doe je er de boter in kleine blokjes bij. Je moet de boter niet smelten,
die is best op kamertemperatuur, maar zelfs als je vergeten bent die even op voorhand
uit de frigo te halen is er geen probleem. Goed kneden met je handen tot je een bal van
het deeg kan maken die bij het minste nog steeds uit elkaar valt. Kruimeldeeg dus.
4. Leg je appelblokjes in de ovenschaal, doe er eventueel nog een beetje kaneel over en
meng goed door. Leg er de rozijnen over als je een rozijnenfan bent. Leg er de crumble
over tot alles goed bedekt is.
5. Bak voor een 30 minuten in een op 190°C voorverwarmde oven.
N.V.D.R: Dit is een basisrecept, je kan hier zoveel bijknallen als je wilt. Zoals een
mengeling van appel en peer bijvoorbeeld, of stukjes speculaas in de crumble of een hoop
rode vruchten uit die bon diepvrieszakken van de colruyt en dan witte chocoladedruppels
in de crumble. De mogelijkheden zijn echt oneindig, wajow!

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.

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.

Groepsleiding

Givers

Jong-givers

Wouters

Kapoenen

Totemnaam
NON-CONFORMISTISCHE SPITSVOGEL
VAARDIGE SIMOENG
GOLDEN RETRIEVER
HARTELIJKE SIFAKA
TROUWHARTIGE KAUW
VROLIJKE SIJS
DARTELE KWIKSTAART
NEUSHOORN
ONBEVREESDE ORKA
ONGEDWONGEN WASBEER
WILSKRACHTIGE WEVER
ZWAAN
ONDERNEMENDE ORYX
CONFORMERENDE CAPITANO
BEREIDWILLIGE COATI
NONCHALANT ZEEPAARDJE
SCHOLEKSTER
VASTBERADEN SERIEMA
VREDIG RENDIER
ZACHTMOEDIGE BEERMARTER
ZORGDRAGENDE ANI
FERVENTE DZIGGETAI
GOEDGELUIMDE PARKIET
KRACHTDADIGE SNOEK
KUNSTZINNIGE PAUW
OPTIMISTISCHE REE
PALAVERENDE PAMPAHAAS
PRAATGRAGE PALMTORTEL
ZORGELOZE STERN

Volledige Naam
ELKE RENARD
FRANÇOIS BLANPAIN
THOMAS HAELWAETERS
WIEBE BUNTINX
RUTH VANHAECHT
MARISSA YPERMAN
THIBAUT CLAESKENS
CLARA JUAREZ LOPEZ
MATTHIEU BLANPAIN
JEF DE CUBBER
KOBE LABEY
EMMA COURCELLES
ANTOINE BLANPAIN
LOUIS DE CUBBER
BRENT ROMBOUTS
MIRTE CALLAERT
VINCENZO ONGENA
FRIEDL LABEY
LUNA VAN DEN DAELE
FLEUR DE CUBBER
RUNE PAPPAERT
LOTTE VANHAECHT
LUCA SOMERS
RUBEN PINXTEN
NELE SPRUYT
FLORE DE MARIE
SAMINA HUYBERECHTS
JURIAAN HOUTTEKIER
ROBBE DE MARIE

Adres
ROLLEWAGENSTRAAT 166 1800 PEUTIE
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
KLUITINGSTRAAT 70 1800 VILVOORDE
HAESENDONCKSTRAAT 40 1800 VILVOORDE
TENIERSSTRAAT 65 1800 VILVOORDE
LINDENSTRAAT 132 1800 PEUTIE
SCHUIFELAARSTRAAT 20 1800 PEUTIE
VIJFHOEKSTRAAT 43A 1800 PEUTIE
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE
KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE
LINDENSTRAAT 161 1800 PEUTIE
CONSTANT HANSOULSTRAAT 48 1830 MACHELEN
AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE
MELSBROEKSESTRAAT 26 1830 MACHELEN
VILVOORDELAAN 22 1830 MACHELEN
WIPSTRAAT 35 1800 VILVOORDE
KERKSTRAAT 18 1800 PEUTIE
AARSCHOTSESTRAAT 96 1800 PEUTIE
AARSCHOTSESTRAAT 110 1800 PEUTIE
SCHUIFELAARSTRAAT 52C 1800 PEUTIE
DAMSTRAAT 148 1800 VILVOORDE
CALLAERTSTRAAT (S.) 30 1800 PEUTIE
JAN VELDMANSSTRAAT 23 1830 MACHELEN
OUDSTRIJDERSSTRAAT 33 1800 PEUTIE
MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE
LINDENSTRAAT 147 1800 PEUTIE
MARTELARENSTRAAT 122 1800 PEUTIE
MELSBROEKSESTRAAT 19 1800 VILVOORDE

Gsm
0487/90.59.41
0473/58.67.58
0470/03.23.11
0470/51.19.29
0471/30.14.60
0470/09.14.49
0475/49.77.52
0495/72.87.91
0476/27.29.85
0468/15.08.05
0497/86.07.84
0491/50.20.74
0470/47.35.30
0468/16.83.62
0477/07.96.33
0476/03.70.56
0489/21.05.04
0475/68.59.60
0491/12.74.24
0468/12.48.04
0471/05.89.14
0483/38.07.13
0468/12.37.07
0471/51.14.93
0471/30.39.11
0497/72.24.00
0471/73.07.27
0471/11.06.04
0497/72.27.15

