
Beste Givers 

Na lang wachten is het weer zover. De aller eerste maandlijst van het aller tofste scoutsjaar 
met de beste leiding Katrien & Delfine. We hopen dat jullie elke week talrijk aanwezig zullen 
zijn in perfect uniform.  
Dus trek je scoutshemd aan, neem je goed humeur mee en kom ons elke week vergezellen 
op de leukste dag van de week: ZONDAG van 14 uur tot 17 uur (tenzij anders vermeld "#$%).  

Zondag 22/09: Lokaal opruimen + kennismaking 
Een topjaar breng je door in een toplokaal en met topvrienden die je door en door kent. Kom ons 
helpen en breng iets leuk mee voor het inkleden van het lokaal.  

Zondag 29/09: Picknick  
Hoe kan je het jaar het beste beginnen ? Met eten natuurlijk  !!!   

Vandaag gaan we picknicken. Breng allemaal zelf ook iets lekker mee om te delen.  

Zondag 06/10: ‘Breng je vriendje mee’ vergadering 

Omdat ook jij wil dat echt iedereen zich kan amuseren op zondag breng je vandaag je beste 
vriend(en) en vriendin(nen) mee. Kom ontdekken of zij of juist jij de banaan bent.  

Zondag 13/10: Schaatsen 

Vandaag gaan we schaatsen in Liedekerke.  Gelieve allemaal 5 euro, handschoenen en dikke kousen 
mee te brengen. Pomp uw banden ook maar op want we gaan met de fiets. We spreken af om 13u45 

aan de scouts.  

Zondag 20/10: Sjorvergadering  

Jullie worden vandaag allemaal om 10u30 op de scouts verwacht want vandaag gaan we onze 
technieken nog eens bijschaven. Deze vergadering is verplicht dus zorg dat je er bent!  Moest je er 
toch niet kunnen bij zijn, laat ons dan iets weten "#$%. Neem ook 3 euro mee voor het middageten. 
Zelf een idee voor een zotte constructie? Breng je idee dan zeker mee. 

Zondag 27/10: Dorpsspel 

Normaal mag Teralfene al lang geen geheimen meer hebben voor jullie. Maar wat zijn de geheimen 
van de leiding ? Dat is de vraag waar jullie een antwoord op krijgen tussen 2 en 5.  

Breng jullie fiets mee, want die zal je kunnen gebruiken… 

Zondag 03/11: Blind date vergadering  

Ook een eeuwige vrijgezel zoals Katrien? Of heb je uw prins op het witte paard al gevonden zoals 
Delfine? Kom het ontdekken op onze Blind date vergadering.    

Zondag 10/11: ‘Challenge accepted’ vergadering 

Ga geen uitdaging uit de weg kom langs op onze ‘Challenge accepted’ vergadering.  

 
 



Zondag 17/11: Groepsfoto + grote Facebook vergadering  

Breng vandaag zeker je gsm mee want Facebook is deze vergadering niet weg te denken. Vandaag 
vindt de grote Facebook vergadering plaats. Breng dus je grootste glimlach mee, dan kan je deze ook 
meteen gebruiken voor de groepsfoto.  

Zondag 24/11: Het grote Switch spel 

Deze zomer een aflevering van Switch gezien? Het is heel simpel, win het spel en switch naar voor. 
Vandaag spelen we ‘Het grote Switch spel’. 

Zondag 01/12: Kaffe klesj 

Al volop aan het blokken voor de examens en nood aan een pauze? Vandaag zijn jullie welkom voor 
een lang of kort bezoekje tussen 14u en 17u op onze Kaffe klesj. Op de planning staan er korte 
spelletjes zodat je steeds kunt komen en gaan. Daarbij wensen we jullie heel veel succes met jullie 
examens!  

Zondag 08/12: Sinterklaas + gezelschapspelletjes 

Hij komt, hij komt!! Sinterklaas komt ons vandaag bezoeken. Hopelijk zijn jullie braaf genoeg 
geweest en krijgen jullie een cadeautje. Breng een gezelschapsspelletje mee om de tijd te doven bij 

het wachten. 

ZATERDAG 14/12: Dropping 

Het is ZATERDAGavond en donker… Het is dus tijd voor een dropping. Jullie worden om 19u op de 
scouts verwacht met warme kleren aan. We hopen dat enkele ouders ons dan ergens kunnen 
droppen. Als jullie de juiste weg nemen zullen we om 22u zeker terug zijn aan de lokalen.  

 

 

Zo dit waren de eerste 13 vergaderingen van het jaar. Dat deze helemaal top waren, is ook 
helemaal logisch met zo een topleiding "#$%. We sluiten 2019 nog af met onze winterdag op 
26 december. Verder info volgt hier nog over.  

 

Een stevige scoutslinker, 

Katrien & Delfine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


