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Beste wensen!
Een nieuw jaar, een nieuwe maand en natuurlijk
een

nieuwe

maandschors! Wij hopen dat iedereen kon

genieten van de ongewone feestdagen zonder familie en
vrienden. Vanuit de hele leidingsploeg wensen we onze leden
en hun families het allerbeste toe voor dit nieuwe jaar! In
2021 wordt het hopelijk drukker! We hopen de geplande
activiteiten te mogen organiseren en onze oudste takken
terug te verwelkomen!

Kwistanie 2021

Een scouts zonder tradities zou geen scouts zijn en onze februari-traditie is uiteraard de
Kwistanie. Jammer genoeg hebben we beslist om deze traditie met een jaartje uit te

stellen. Uitstel is zeker geen afstel! Volgend jaar in februari verwachten we weer vele
gemotiveerde ploegjes voor de 17e editie van onze Kwistanie.

Familieschaatsdag wordt Familiewandeldag
Het weekend van 5 februari is het dan weer tijd voor een andere traditie: onze Familieschaatsdag! Aangezien deze door
Covid 19 niet georganiseerd kan worden als anders; hebben we voor deze activiteit een alternatief bedacht. Het weekend
van 5-7 februari zullen er interactieve wandelingen worden georganiseerd door ons! Jullie krijgen hier later nog meer info
over via mail! Trek dus warme kleren en stapschoenen aan en maak met jouw bubbel een gezellige wandeling. Alle
mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, buren, vriendjes, vriendinnetjes, … zijn welkom om mee te wandelen. Let
wel op dat dit gebeurd rekening houdend met de opgelegde maatregelen! De scouts zal tijdens deze activiteit niet
aansprakelijk zijn voor mogelijke ongevallen.

Januari = blokmaand
We hopen dat de leden van de lagere en de middelbare school goede examens en proefwerken
hebben afgelegd 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.

Steun de scouts met leuk steuntje
Ga je vaak winkelen in de Makro en steun je hiermee graag onze
scoutswerking? Dat kan en het kost je helemaal niets! Door jouw
klantenkaart te koppelen aan onze vereniging ontvangt onze werking 10%
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 i.v.m.
het kamp dat dit jaar doorgaat in NEERPELT.

ü

Infoavond voor ouders van kapoenen en wouters gaat begin mei door, meer info in de volgende
maandschors en via mail

ü

Aanwezigheidsregel (vermeld in het begin van het scoutsjaar) om te mogen deelnemen aan het kamp is
niet van tel

ü

Iedereen heeft 1 maand de tijd om in te schrijven beginnende vanaf de infoavond

ü

Wie het moeilijk heeft om de eindjes aan mekaar te knopen; spreek ons aan en we zoeken samen naar
een oplossing

ü

Jong-Givers en Givers dienen hun bagage af te zetten
op 31/07

ü

Kapoenen en wouters vertrekken op 8/08 met de bus

ü

Jong-Givers vertrekken op 5/08 met de trein

ü

Givers vertrekken op 5/08 met de fiets

ü

Iedereen wordt 15/08 opgehaald door hun ouders

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

Doelgerichte Zwaan

Golden Retriever

Nonchalant Zeepaardje

Courcelles Emma

Haelwaeters Thomas

Callaert Mirte

0491/50.20.74

0470/03.23.11

0476/03.70.56

3/1 We gaan nog eens ons prachtig dorpje verkennen.
8/1 Cinema op de scouts! 19u-21u
Let op: Dit is een vrijdag! Zondag is er dus geen scouts!
17/1 Haal jullie beste kookkunsten al maar naar boven!

24/1 Vandaag kan de grond behoorlijk heet worden!

31/1 Uitstel is geen afstel! Vandaag dragen wij ons steentje bij
aan het milieu! (stapschoenen zijn aangeraden)
7/2 Familliewandeldag… Meer info vooraan in de maandschors.
14/2 Jullie kunnen vandaag ongestoord Valentijn vieren met jullie
liefjes want er is geen scouts! <3
21/2 Vandaag is het de leukste dag van het jaar want het is
pauwdag!
28/12 Vandaag gaan we ons als een echte scout nog is goed
vuilmaken! Neem reserve kledij mee!

WOUTERS

GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk zijn jullie het jaar allemaal goed kunnen beginnen. De leiding heeft
er alvast weer super veel zin in om het jaar te vullen met allemaal activiteiten.

3/01: Wij gaan terug onze beste kookkunsten laten zien.
Wij zullen zorgen voor de allerlekkerste ingrediënten, breng daarom 2 euro mee!

10/01: Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet langs de huizen driekoningen staan zingen, al een geluk hebben wij iets beters
gevonden 😉.
15/01: Vandaag wordt het een spel in het donker aaaahhhh…
OPGELET: dit is een vrijdagavond en geen zondagnamiddag (de uren volgen nog via mail)!

24/01: Wie zijn onze slimste Wouters???
Ontdek het door DE GROTE WOUTERQUIZ!

31/01: Vandaag spelen we een spel met ganzen, of waren het nu zwanen?
7/02: Dit jaar zal onze familie schaatsdag jammer genoeg niet doorgaan ☹.
Al een geluk hebben wij voor een super kei vet leuk alternatief gezocht.
Meer info volgt later!
14/02: Oooh, vandaag is het geen scouts. Nu gaan we elkaar héél hard moeten missen .

21/02: Vandaag gaan we iets bouwen a.d.h.v. balken en touwen, jullie weten wel wat we bedoelen he?

28/02: Vandaag gaan we nog een keertje kijken hoe fit onze
Wouters zijn.

Bij vragen kan je een mailtje sturen naar: wouters@scoutsengidsenpeutie.be of onze takverantwoordelijken
een berichtje sturen, Orka: 0476272985 & Beermarter: 0468124804
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3/01: Ik heb teveel
kroketjes en kalkoen
gegeten met Kerstmis en
ik word daar zo moe
van... Vandaag mogen
jullie dus uitrusten terwijl
jullie leiding goed aan het
studeren is ;)

Eerst en vooral "GELUKKIG NIEUWJAAR!!!".
Mini Kwikstaart heeft voor jullie een aantal
activiteiten (@uwkot) voorbereid voor
januari en februari! (Jullie krijgen in de
week voor elke activiteit nog een mailtje
met extra info) Veel plezier en hopelijk tot
snel!
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17/01: Ik wil
wel eens weten
wat jullie echt
van elkaar
vinden hihi
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Bij vragen mogen jullie altijd mailen naar :
jong-givers@scoutsengidsenpeutie.be
Heel veel groetjes van jullie allerliefste leiding: Nonchalant
Zeepaardje, Ongedwongen Wasbeer, Dartele Kwikstaart, Vredig
Rendier, Fidele Schaarbek en Wilskrachtige Wever :)
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GIVERS
Hé givers!
We missen jullie! We missen jullie flauwe mopjes, jullie
discussies over hoe je het woord “feta” uitspreekt (of was
het nu fèta of fetta?), jullie gepraat terwijl we een uitleg
aan het geven zijn, jullie enthousiasme bij de spelletjes …
Daarnaast is het ook nog is winter, het regent en we zitten
allemaal thuis. Maar kijk, hiernaast en hieronder staan
toevallig 2 scoutsige en zomerse kleurplaten. Wanneer de
verveling toeslaat, kunnen jullie deze mooi inkleuren (en
als verrassing bezorgen aan jullie scoutsvriendjes ).
Oké ik heb al veel te veel gepraat en jullie zijn nog niet te
weten gekomen wat er de komende 2 maanden op de
planning staat, lees dus zeker verder!
Aangezien wij volop aan het studeren zijn voor de
examens, zou het wel is kunnen dat er hier en daar wat
leiding afwezig is of er is een vergadering niet doorgaat.
Ook zou het kunnen dat er nog aanpassingen gedaan
worden (omwille van corona) maar dan komen jullie dit
tijdig te weten. @derdejaars: jullie mogen in januari de
kapoenen-en wouterleiding bijstaan (veel succes lieverds,
wij geloven in jullie)!
3/01 (14-16u): fotozoektocht
31/01: bussen wijnverkoop
10/01 (14-16u): online koken
7/02: iets onverwacht
17/01: geen scouts (leiding heeft moeilijke examens)
14/02: geen scouts (vacay)
21/02: sjorren
24/01 (14-16u): bosspel
6/03 (dit is een zaterdag!):
wijnen,
28/02: vergeet jullie fiets niet!!!
wijnen, wijnen (verdelen)

Vragen/opmerkingen/kritische bedenkingen/… stuur gerust een mailtje naar: givers@scooutsengidsenpeutie.be of
stuur ons een berichtje via een ander kanaal

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.

