
 

 

 

Dag liefste woutertjes! Alweer een nieuw scoutsjaar gaat van start en daarbij hoort 
natuurlijk een maandlijst! Zet jullie maar schrap voor een jaar vol plezier, vriendschap 
en avontuur. Een drankje kost 50 cent, dus vergeet zeker geen centjes mee te nemen 
als je graag iets drinkt. 

Zondag 22/09 - Kennismaking en lokaal versieren 

WOEHOEE alweer een nieuw scoutsjaar!! Vandaag leren we 
elkaar allemaal een beetje beter kennen. En leren jullie de 
leiding ook wat beter kennen. We gaan ook ons lokaal 
versieren dus breng gerust iets mee om het lokaal op te 
fleuren! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u. 

 

Zondag 29/09 - Sprookjesvergadering 

De zwarte lokken van sneeuwwitje. Het glazen 
muiltje van assepoester. De 7 dwergen of 3 
biggetjes. Vandaag komen ze allemaal langs 
tijdens het sprookjesspel! Duik mee in de 
sprookjeswereld van 14u tot 17u.   

Zondag 6/10 – Grote dierenspel  

Spook jij graag kattenkwaad uit? Kan je brullen 
als een leeuw of ben je zo snel als een 
jachtluipaard? Om dierendag te vieren spelen we 
vandaag het GROTE dierenspel. Breng al je 
beestige eigenschappen mee naar de scouts van 
14u tot 17u. 

Zondag 13/10 – Pannenkoekenvergadering 

Ken jij alle ingrediënten voor de perfecte pannenkoek? 
Liever witte of bruine suiker? Ga mee op 
pannenkoekentocht en ontdek alles over pannenkoeken 
😊"#$%. Afspraak van 14u tot 17u. 

 



Zondag 20/10 – Survival  

Kom dag van de jeugdbeweging nog een beetje 
verder vieren! 😊"#$% Vandaag gaan we op survival 
zoals echte scouten!!! Van 14u tot 17u.  

 

Zondag 27/10 – Halloweenvergadering  

Halloween is men favoriete feest want dan ben ik 
verkleed in een griezelbeest…Trek vandaag je mooiste 
Halloween kostuum aan en kom mee griezelen op de 
scouts. Van 14u tot 17u.  

 

Zondag 3/11 – Jinstage  

Vandaag krijgen jullie de jins op bezoek! Benieuwd naar wat zij in 
petto hebben? Kom zeker langs van 14u tot 17u.  

 

Zondag 10/11 – Bosspel 

Vandaag gaan we naar het bos. Trek jullie warme kleren 
aan en vraag aan mama of papa of zij ons naar/terug van 
het bos willen voeren. We spreken af om 14u aan de 
scouts en opnieuw om 16u30 op de parking van 
Liedekerke bos.  

 

Zondag 17/11 – éen tegen allen en groepsfotooooooo!!!!  

Denken jullie sterker te zijn dan de leiding? Neem het tegen 
ons op en bewijs jullie tegen de leiding. MAARRRRRR het is ook 
tijd om jullie mooiste lach boven te halen want we nemen de 
groepsfoto. Kom in perfect uniform en SAY 
CHEEEEESSSEEEE. Vergadering van 14u tot 17u.  

 

 

 



 

Zondag 24/11 – Kleurenvergadering  

Ken jij alle kleuren van de regenboog? Wat krijg je als je 
rood met geel mengt? kom alle kleuren ontdekken op de 
scouts van 14u tot 17u.  

Zondag 1/12 - Schaatsen 

We gaan schaatsen, joepieeee! Vergeet zeker geen:  

"#$% Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange 
kousen  
"#$%  5 euro 
"#$% Vragen we aan mama of papa of zij ons willen voeren 
naar de schaatsbaan of terug  
"#$% Van 14uur tot 17uur (afspraak aan de schaatsbaan 
om 16u40)  
 

Zondag 8/12 - Sinterklaas 

Sinterklaas kapoentje leg wat in men schoentje, leg wat in 
men laarsje danku sinterklaasje… Het is weer tijd voor de 
sint zijn jaarlijks bezoekje aan de scouts. Benieuwd wat de 
Sint voor al die brave woutertjes bij heeft? Kom het  

 

 

Zaterdag (!!) 14/12 - Kerstvergadering 

 Vanavond maken we het gezellig. We vieren kerst al een beetje op voorhand en 
maken het vanavond gezellig. Breng allemaal een klein cadeautje mee van 
maximum 5 euro. Afspraak van 18u30 tot 20u30.  

 

 

Veel knuffels van jullie liefste leiding 
 Xoxo Yentl Kaat en Maud xoxo 
  


