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Contactgegevens leiding 2020 - 2021

Groepsleiding Maud Sterckx en Yentl Jacob

Kapoenen Lauren Le Bacq Krommaartweg 9, Teralfene 0473/22.64.68 Lauren3108@hotmail.be
Emma Van Nieuwenhove Kleine Heideweg 5, Teralfene 0488/51.58.19 emmavannieuwenhove@telenet.be
Wout Van Nieuwenhove Klapstraat 4, Teralfene 0495/47.72.00 wout190402@gmail.com
Nils De Bolle Portugeesstraat 157, Teralfene 0475/86.41.13 nils.de.bolle@gmail.com

Wouters Lien Degrave Groeneweg 37, Teralfene 0491/31.78.97 lien-degrave@hotmail.com
Britt Peeters Kerkweg 4, Teralfene 0477/71.04.63 Brittpeeters@live.be
Athalia Derick Daalstraat 32, Teralfene 0468/20.22.15 athalia.derick@gmail.com
Stef Van Nieuwenhove Klapstraat 4, Teralfene 0468/25.67.45 stef.vannieuwenhove@telenet.be

Jonggivers Maud Sterckx Hoekstraat 13, Iddergem 0471/66.57.46 maud.sterckx@hotmail.com
Benjamin Fontenai Pijpstraat 16, Liedekerke 0470/05.48.20 benjaminfontenai@gmail.com
Michiel Duchi Begonialaan 12, Teralfene 0476/26.58.34 michiel.duchi@hotmail.com
Viktor Podevyn E. Bosteelsstraat 9, Teralfene 0479/19.07.26 viktor.podevyn@gmail.com

Givers Yentl Jacob Vlekkemdorp 34, Vlekkem 0471/64.76.98 yentl.jacob@gmail.com
Kaat D'Haese Meersstraat 54/A, Liedekerke 0491/88.35.31 Kaat.dhaese@gmail.com

Jins Delfine Popelier Ten Bos 8, Erembodegem 0498/71.79.69 delfine.popelier@hotmail.com
Katrien D'Haeseleer Groeneweg 61, Teralfene 0470/59.21.37 katriendhaeseleer@hotmail.com



Belangrijke data  
 
 

zondag 29 november 
Takfoto 

 
zaterdag 26 december 

Winterdag  
 

maandag 12 april – donderdag 15 april 
Paaskamp 

 
woensdag 21 juli – maandag 26 juli 

KLEIN ZOMERKAMP  
(kapoenen + wouters) 

 
woensdag 21 juli - zaterdag 31 juli 

GROOT ZOMERKAMP  
(jonggivers + givers) 



Beste kapoenen, wouters, jonggivers, givers, jins en ouders, 
 
Helaas verlaten dit jaar Anouk en Babette onze leidingploeg. We willen ze bedanken 
voor hun vele jaren inzet en we zullen ze zeker missen. 
 
Tot slot zeggen we ook “welkom” aan onze nieuwe leden. 

Zo zijn we aangekomen bij ons nieuw scoutsjaar met een nieuw thema. Dit 
scoutsjaar staat in teken van de leuze “’t Zal wel zijn”.	 
 

Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn! 
Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis 
voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of 
gevoelens die anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het 
onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van 
kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is 
welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding 
laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te 
gaan.  We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed 
de sterren van de hemel bij het kampvuur. 

 
Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn! 
Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als scouts en 
gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we over 
hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden we ook troost 
wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot 
kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen 
aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een 
plaats waar we durven vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat 
onze persoonlijke grenzen zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te 
zwaar wordt. Want scouting, da’s durven! 

 
Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn! 
We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en 
je voluit te tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft 
zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal 
door trekken. De welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld 
huppelt en tegen de middag geen blijf weet met zijn heimwee. 
Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet met het 
themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere 
leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect voor 
elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we niet om ons 
binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen te 
tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen 
erbij kan en zichzelf kan zijn.  

 
 

 



Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn! 
Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We 
verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te 
houden. We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en 
waar we respect hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo 
vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high 
fives, voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk 
voor elkaar door het vuur gaan.  

 
Neen zeggen? ’ t Zal wel zijn! 
Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het 
minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze 
kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de 
rug maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een 
tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen zijn bestemming bepaalt. 
Leiding en leden dragen samen bij aan het bewaren en respecteren van emotionele 
grenzen.  

  

‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee 
aan de slag,  zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en 
onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, 
misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke 
fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. 
Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er 
deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor 
geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje 
overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we 
vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben. 
 

Dit jaar moet een fantastisch scoutsjaar worden voor ons allemaal!! We hopen dan 
ook dat jullie altijd massaal aanwezig zullen zijn op de vergaderingen!!! 

Een stevige scoutslinker van jullie leiding!	



Over het uniform: 
 
Het scoutsuniform bestaat uit een scoutshemd, een groene broek 
of rok en een zwarte das. Het hemd en de broek/rok zijn te 
verkrijgen in de Hopper winkel (gegevens vindt u hieronder). De 
das is bij de leiding te verkrijgen voor 3,5 euro. Deze onderdelen 
van het uniform zijn verplicht voor alle leden vanaf de wouters. De 
kapoenen kopen enkel de das aan.  
 
Ook kun je terug Ter Alwina sweaters bestellen, wat neerkomt op 20 euro (meer informatie 
vind je vooraan in de maandlijst).  
 
Hopper Winkel Aalst 
 

Adres   Kapellekensbaan 14 - 9320 Aalst 
 
Telefoon  053/71.19.79 
 
E-mail   winkel.aalst@hopper.be 
 
OPENINGSUREN: 
 
- woensdag tot vrijdag van 14u00 tot 18u00 
- zaterdag van 10u tot 12u00 en van 12u30 tot 18u00 
 
Ons groepsnummer: O2320G 
 

 
Waar hang je de kentekens? 
 
 



 

Yentl Jacob
20

Yentl Jacob
20



 

 

 

Beste ouders 

De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar zijn gestart en ook dit jaar moeten we het aantal 
leden beperken. Als scoutsgroep zetten we het belang van het kind op de eerste plaats. Zo 
proberen we week na week een leuke, spannende of actieve vergadering te voorzien. Dit willen 
we zo kwaliteitsvol en veilig mogelijk doen. Door het aantal leiding alsook onze infrastructuur 
zijn we als groep beperkt in het aantal leden. Als scouts vinden we het uiteraard zeer jammer 
om gemotiveerde en enthousiaste kinderen te moeten weigeren. 

Scouting haalt zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Dit groepsgevoel is voor 
ons heel belangrijk. Het hele jaar door werken de kinderen en de leiding samen aan het 
groepsgevoel, met als hoogtepunt het paas -en zomerkamp.  Daarom is het belangrijk dat de 
kinderen regelmatig naar de vergaderingen komen. Als je je als lid inschrijft, verwachten we 
het nodige engagement.  

In overleg met het oudercomité houden we ook vast aan onze regel dat voor deelname aan 
het zomerkamp de leden minstens 50% van de vergaderingen aanwezig moeten zijn. We 
hebben gemerkt dat indien een kind onvoldoende aanwezig is, er geen optimale band met 
zowel de andere kinderen als de leiding kan worden opgebouwd. Het is zowel voor de leden 
als voor de leiding belangrijk om de groep en de leiding echt te kennen, om zich goed te 
kunnen voelen en uit te kunnen drukken. Op die manier maken we samen van het paas- en 
zomerkamp een mooie afsluiter van een scoutsjaar. Dit is dan ook iets dat voor alle takken 
geldt: kapoenen, wouters, jonggivers, givers en jins. 

Net zoals vorig jaar, zal er  naast de aanwezigheden op de vergaderingen ook rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid op winterdag/takweekend/leefweek/paaskamp en de 
sleepover.  

In de loop van januari wordt u via mail op de hoogte gesteld van de aanwezigheden van uw 
kind(eren) op de scoutsactiviteiten. Nadien mag u steeds de leiding aanspreken als u graag 
weet of uw kind al voldoende aanwezig was.  

We hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen. 

Indien u nog vragen heeft, mag u gerust contact opnemen met de hoofdleiding via 
info@teralwina.be  

Een stevige scoutslinker! 

De leiding 

 



Kapoenen 2020 -2021 
 

Hallo liefste kapoentjes! Hier is onze allereerste maandlijst van ons nieuw, leuk, 
fantastisch, geweldig, over-de-top cool scoutsjaar vol verrassingen, plezier, geluk, 
vriendjes en vriendinnetjes, superleuke en lieve leiding en VEEEL SPELLETJES!!!! 

Vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen als je een drankje wilt in de pauze!  

WIJ HEBBEN ER ALVAST HEEL VEEL ZIN IN, JULLIE TOCH OOK???? 
Een nieuw scoutsjaar = een nieuwe leiding 
We stellen ons alvast een voor:  

 
Naam: Lauren Le Bacq 
Geboortedatum: 31 augustus 2000 
Gsm- nummer: 0473/ 22. 64. 68 
E-mail: lauren3108@hotmail.be  
Lievelingseten: Sushi 
Houdt van: Reizen, de hele wereld zien! 
Houdt niet zo van: Ruzie 
 

Naam: Emma Van Nieuwenhove 
Geboortedatum: 25 mei 2002 

Gsm- nummer: 0488/ 51. 58. 19 
E-mail: emmavannieuwenhove@telenet.be 

  Lievelingseten: Pizza  
Houdt van: Zomerkamp 

Houdt niet zo van: Vieze beestjes  
 
 
Naam: Wout Van Nieuwenhove 
Geboortedatum: 19 april 2002 
Gsm- nummer: 0495/ 47. 72. 00 
E-mail: wout190402@gmail.com 
Lievelingseten: Spaghetti met frietjes  
Houdt van: Warme regen       
Houdt niet zo van: Wespen die mij willen prikken      
 

Naam: Nils De Bolle  
Geboortedatum: 24 april 2002 

Gsm- nummer: 0475/ 86. 41. 13 
Lievelingseten: Pizza 

E-mail: nils.de.bolle@gmail.com   
Houdt van: Honden 

Houdt niet zo van: Bloemkool 

mailto:lauren3108@hotmail.be
mailto:emmavannieuwenhove@telenet.be
mailto:wout190402@gmail.com
mailto:nils.de.bolle@gmail.com


Zondag 27 september: Kennismaking en lokaal versieren 
Een leeg lokaal? Nieuwe kindjes? Wie is de nieuwe leiding? We gaan hier iets aan moeten 
doen... Breng gerust iets mee om ons lokaal mee te versieren! Afspraak op de scouts van 
14uur tot 17uur 
 

Zondag 4 oktober: Bos  
Woehoe we gaan naar het bos!! 
Graag willen we aan enkele lieve ouders vragen om ons te voeren of te 
komen halen. Afspraak om 14u op de scouts, om 16u40 zullen we klaarstaan 
aan de ingang van Liedekerke bos om opgehaald te worden. 

 
Zondag 11 oktober: Regenboogvergadering 
Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Klaar om andere kleuren te maken? Afspraak op 
de scouts van 14u tot 17u 

 
Zondag 18 oktober: De Magische sprookjesvergadering 
Sneeuwwitje, hans en grietje, Belle en het beest,… Ken jij 
nog andere sprookjes? Beleef het op de scouts van 14u tot 
17u 
 
 

Zondag 25 oktober: Jinstage 
Vandaag geven we de leiding aan de Jins, benieuwd wat zij voor jou in petto hebben? Kom 
het te weten op de scouts van 14u tot 17u 
 

Zondag 1 november: Halloween 
Kunnen de kapoenen griezelen? Of de leiding bang maken? Trek je griezel 
kostuum aan en kom griezelen op de scouts van 14u tot 17u! 

 
 
 

Zondag 8 november: Zeemeerman en Zeemeermin vergadering 
Blub, blub, blub … Wow er zwemmen daar echte zeemeerminnen en zeemeermannen! 
Kom ze ontdekken op de scouts van 14u tot 17u  

 
 
 
 



Zondag 15 november: Schaatsen 
Joehoe we gaan vandaag gaan schaatsen!  

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 
• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 
• 5 euro 
• Vragen 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 22 november: De grote Fruitvergadering 
Vandaag zeggen we neen tegen frietjes, snoepjes en groenten! We spelen de grote 
fruitvergadering… Benieuwd wat dit is? Kom het ontdekken op de scouts van 14u tot 17u 
 

Zondag 29 november: Ruimte vergadering 
Altijd al benieuwd geweest hoe het is om in de ruimte te zijn? Om op de maan te lopen? 
Kom het te weten op de scouts van 14u tot 17u  
 
Zondag 6 december: Sinterklaas  
Sinterklaas KAPOENtje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, 
dank u sinterklaasje. Vandaag komt de sint bij ons langs! Afspraak op de 
scouts van 14u tot 17u  

 
Zaterdag 12 december: Gezellige Gezelschapsspelletjes vergadering 
UNO! Ganzenbord, levensweg, monopoly, … We spelen een spel vanavond. Breng gerust 
zelf een spelletje mee. Afspraak op de scouts op ZATERDAGAVOND van 18u30 tot 20u30.  

 
Zaterdag 26 december:  WINTERDAG 
Verdere informatie volg nog! 
 
 

Een stevige scoutslinker,  
Lauren, Emma, Wout en Nils 



 

 

 

Dag liefste woutertjes! 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. Wees altijd aanwezig in perfect uniform (tenzij anders vermeld!)  

Zondag 27/09 - Kennismaking 

WOEHOEE alweer een nieuw scoutsjaar!! Vandaag leren we 
elkaar allemaal een beetje beter kennen. De leiding kijkt er 
alvast naar uit om jullie te zien! Afspraak van 14u tot 17u 
op de scouts. 

 

Zondag 04/10 – Slaapzakvergadering 

Missen jullie het ook al een beetje om in een 
slaapzak te liggen net zoals op kamp? Wij alleszins 
wel… Kom samen met ons een beetje ‘uitrusten’ van 
14u tot 17u op de scouts.  

 

Zondag 11/10 – Alles op hoogte 

Gaan we vliegen? Doen we een 
hoogteparcours? Misschien gaan we zelfs 
bungeejumpen? Als jij net zo nieuwsgierig 
bent als de leiding, dan kom je beter van 14u 
tot 17u eens een kijkje nemen op de scouts. 

  

 
Zondag 18/10 – Dorpsspel 

De kerk, de bergen, de grot,… Maar wat 
valt er nog allemaal te zien in Teralfene? 
Kom het ontdekken van 14u tot 17u.  

 



Zondag 25/10 – Bos  

Vandaag gaan we naar het bos, joepieeee!!! 23 
oktober was het dag van de jeugdbeweging dus 
kom zeker van 14u tot 17u in uniform 😉 

We vragen ook lief aan de mama of de papa of ze 
ons willen afzetten aan het bos van Liedekerke en ons dan ook terug willen brengen naar 
de scouts rond 16u40. 

  

Zondag 01/11 – 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 8/11 – Schaatsen 

Vandaag gaan we schaatsen, olé olé 😊 
Enkele belangrijke benodigdheden: 

✓ Dikke pull, lange broek, handschoenen (!!!), muts, 
sjaal, lange sokken,… 

✓ 5 euro 
✓ Een lieve mama of papa die ons naar de 

schaatsbaan willen voeren en terug naar de scouts 
willen brengen 😊 

Van 14u tot 17u op de scouts. We spreken om 16u40 af aan de schaatsbaan.  

 

Zondag 15/11 – Eén tegen allen 

Kunnen jullie bewijzen dat jullie sterker zijn dan 
de leiding? Dat denken wij in elk geval al niet, 
maar kom zeker het tegendeel PROBEREN te 
bewijzen van 14u tot 17u op de scouts.  

 

 



 

Zondag 22/11 – QUIZZZZ 

Weet jij wie de uitvinder van Facebook is? 
Of weet je waar de paus woont? Laat zien 
wat jullie in je mars (en in je brein) hebben 
en kom lekker quizzen op de scouts van 14u 
tot 17u.  

 

Zondag 29/11 – Sport en spel  

Voetbal, basketbal, baseball, lopen, dansen,… We doen het 
allemaal! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u. 

 

Zondag 6/12 – Sinterklaas 

Sinterklaas kapoentje gooi wat in men schoentje, 
gooi wat in men laarsje dank u 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 te weten van 14u tot 
17u op de scouts. 

 

ZATERDAG 12/12 – Casino 

Slotmachines, dice games, roulette, blackjack en nog 
zoveel meer. Trek je knapste outfit aan en kom samen 
met ons gokken op de scouts van 18u30 tot 20u30.  

 

Een stevige scoutslinker van jullie leiding! 
Stef, Britt, Lien en Athalia   



Liefste Jonggivers, 

HET IS ZOVER! Het begin van het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! Wij kijken er 
enorm naar uit om jullie weer wekelijks te verwelkomen op de scouts en om er samen een 
fantastisch jaar van te maken. Wij kunnen alvast niet wachten! 

• Elke vergadering perfect uniform!  
• De vergaderingen starten om 14:00 (Zondag) of 19:00 (zaterdag) dus wees op 

tijd!  
• Op techniekvergaderingen is iedereen verplicht aanwezig!  
• Tijdens de pauze mogen jullie altijd een drankje kopen voor 0.50 cent 
 

27/09 Kennismaken + versieren lokaal 
Door het coronavirus is ons lokaal al lang niet meer gebruikt. Tijd voor een flinke 
opknapbeurt dus! Breng allemaal posters en versiering mee zodat we van ons 
Jonggiverlokaal het coolste en hipste jonggiverlokaal ooit maken! Wij verwachten 
jullie van 14:00 – 17:00 op de scouts. 

04/10 Dierenvergadering 
Het is vandaag werelddierendag! Jullie huisdieren mogen jullie thuislaten, maar deze 
vergadering staat wel volledig in het teken van de dieren! Kom ontdekken van 14:00-
17:00 wat jullie te wachten staat! 

11/10 Techniekvergadering 
JOEPIEEEE!! Vandaag is het techniekenvergadering en gaan we leren sjorren! 
Sjorren is heel belangrijk voor op zomerkamp en daarom is deze vergadering 
VERPLICHT! Wij voorzien eten voor in de middag en vragen daarvoor om 3 euro 
mee te brengen. Iedereen wordt verwacht van 11:00-17:00 op de scouts. Indien jullie 
toch niet kunnen komen verwachten wij een seintje 

18/10 Schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen!! Wij vragen enkele ouders die ons zouden kunnen 
afzetten en komen halen aan de schaatsbaan. Afspraak om 14:00 op de scouts en 
om 16:40 mogen de ouders ons terug komen halen aan de schaatsbaan. 

 Niet te vergeten:  

✓ Handschoenen 
✓ Lange broek  
✓ Dikke kousen 
✓ 5 euro 

 

 



25/10 Dorpsspel 
Een fantastische kerk, een mooie grot, bakkers en slagers, winkels en kappers, een 
voetbalterrein en nog zoveel meer. Inderdaad, ik zie het jullie al denken, de mooiste 
en tofste stad of euhm… dorp van België: Teralfene! Tijd om Teralfene te gaan 
verkennen tijdens ons dorpsspel! Van 14:00-17:00 op de scouts! 

1/11 Halloween 
Hebben jullie al bang? Nee? En nu dan? En nu? Nog steeds niet? Wacht maar want 
jullie hebben nu misschien nog geen bang, maar dat zal binnenkort wel anders zijn! 
Kom ontdekken wat we gaan doen op onze halloweenvergadering van 14:00-17:00! 

8/11 Bosspel 
Doe vandaag geen al te propere kleren aan want we gaan ravotten in het bos! 
Afspraak om 14:00 op de parking van Liedekerke bos en de ouders mogen jullie 
terug komen ophalen om 17:00 op de parking van Liedekerke bos. BELANGRIJK: Er 
wordt niet afgesproken op de scouts!! 

15/11 Valsspeelvergadering 
Inderdaad, jullie lezen het goed, voor 1 keer is het toegelaten om vals te spelen op 
de scouts! Meer nog, het zal zelfs de bedoeling zijn om vals te spelen. Kom zeker en 
vast ontdekken wie de grootste valsspeler is bij de jonggivers  van 14:00 -17:00 op 
de scouts! 

22/11 Virusvergadering 
Het ene virus is al wat erger dan het andere. Van een computervirus tot het 
coronavirus. Zijn jullie ook benieuwd tegen welke virussen we gaan strijden op de 
scouts? Kom dan zeker van 14:00-17:00 naar de scouts! 

29/11 Tiktok-vergadering 
De hype van 2020 is ongetwijfeld Tiktok! Dansjes, liedjes, grappige filmpjes. Je kan 
er vanalles mee doen. Maar wat gaan wij op de scouts doen? Dat zullen jullie zien 
als jullie komen van 14:00-17:00 op de scouts! 

6/12 Sinterklaas 
Daar is hij weer, Sinterklaas arriveert vandaag op onze scoutsterreinen. 
Wij zullen hem met open armen ontvangen en wie weet krijgen jullie wel wat lekkers! 
Afspraak 14:00-17:00 op de scouts! 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/12 Film 
 
Een knabbeltje en een drankje, lichten uit en voetjes omhoog. Alle facetten zijn 
aanwezig voor een gezellige filmavond! Wij verwachten jullie van 19:00-22:00 op de 
scouts! 
 

Wij kijken er naar uit om er samen met jullie in te vliegen! 
Een stevige Scoutslinker! Maud, Viktor, Michiel en Benjamin! 

 
 



 
 

Givers 
 
Na een nogal “apart” 2020 tot nu toe is het eindelijk tijd om onze vergaderingen te 
hervatten, yesss! We starten het nieuwe scoutsjaar met een hoop plezante vergaderingen 
en hopen dan ook dat jullie er minstens evenveel zin in hebben als ons. J We verwachten 
jullie graag op zondag van 14u – 17u (tenzij anders vermeld) en uiteraard ook steeds in 
perfect uniform.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 27/09:  
Lokaal inrichten + kennismaking  

Nieuw scoutsjaar, nieuwe leiding, … dat vraagt gewoon om een 
kennismaking! Als we dan toch in ons lokaal zitten om elkaar wat 
beter te leren kennen, dan kunnen we het evengoed ook nog eens 
opfrissen. Breng dus gerust iets mee om ons lokaal in te kleden.  

Zondag 04/10:  
Boekskesquiz 

Hopelijk hebben jullie de Story, Dag allemaal, Flair, … goed 
gelezen deze week want vandaag testen we jullie kennis over 
de showbizz! Zet jullie maar schrap voor heel wat sappige 
roddels dus.  

Zondag 11/10: 
Bos + Picknick  
 
Vandaag trekken we naar het bos om te genieten van 
een picknick. 
To do:  

• Breng allemaal iets lekker mee want zonder 
eten is het moeilijk om een picknick te houden. 

• Kom met de FIETS.  

 

 

 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Zondag 18/10: 
Sjorvergadering 

AFSPRAAK OM 10u30 – 17u 
Vandaag kunnen jullie nog eens bewijzen dat jullie 
een echte scout zijn! We frissen de technieken nog 
eens op en proberen een mooie constructie te maken. 
Deze vergadering is VERPLICHT dus we verwachten 
dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn. Laat ons op tijd 
iets weten indien jullie toch niet zouden kunnen.  
To do: Breng €3 mee voor jullie middageten.  

Zondag 25/10:  
Youtube vergadering  

Hi followers! Altijd al gedroomd van een Youtube carrière? 
Dan hebben wij misschien wel enkele tips voor jullie!  
En ahja Like and Subscribe!  

Zondag 1/11: 
Binnen de minuut 

58, 59, 60! Wat kunnen jullie allemaal doen in 1 minuut? Kom 
het samen met ons ontdekken op de scouts vandaag.  

Zondag 8/11: 
Dorpspel  

Op verkenning in eigen streek, dat is altijd plezant! 
Strek jullie benen nog maar eens goed want we 
gaan op verkenning met de FIETS.  
 

Zondag 15/11: 
Teambuilding  

Wat maakt ons sterk? Teamwerk! Zijn jullie als givers al een 
hecht team geworden? Kom het ons bewijzen vandaag!  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Zondag 22/11: 
Schaatsen  

Vandaag gaan we schaatsen in Liedekerke, dit betekent dat 
jullie aan een paar dingen moeten denken:  

• Breng €5 mee 
• Doe dikke kousen aan 
• Breng handschoenen mee 
• Kom met de FIETS  

Zondag 29/11:  
Kaffe klesj  

Zijn jullie het studeren voor de examens al een beetje 
beu? Dan hebben wij de perfecte pauze voor jullie! 
Ons lokaal staat open van 14u – 17u om eens langs te 
komen wanneer het jullie past.  

Zondag 6/12: 
Sinterklaas 
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Hopelijk 
zijn jullie braaf geweest liefste givertjes want anders 
zullen jullie er vandaag de gevolgen van dragen.  

ZATERDAG 12/12: 
Dropping  

Hoe goed is jullie oriëntatie? Kunnen jullie wel goed werken met 
een kompas? Dit zijn vragen waar we deze zaterdagavond hopelijk 
antwoord op zullen krijgen. We spreken af op de scouts om 19u en 
hopen dan dat jullie de weg teruggevonden hebben tegen 22u.  

 
 
Dit was het dan voor deze eerste maandlijst!                  
Op 26 december zien we elkaar nog terug op 
onze winterdag, verdere info hierover volgt nog.  
 
Een stevige scoutslinker van jullie leiding! 
  Kaat en Yentl  
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27/09 Verrassingsvergadering 

We starten het scoutsjaar met een knaller van formaat 
namelijk met een verrassingsvergadering!! Spannend :o 
:o  

  

 

04/10 Lokaal opfrissen + flyer maken  

Breng iets leuk mee om ons lokaal op te frissen. We gaan 
ook een flyer ontwerpen om extra klusjes te doen.  

  

 

11/10 Flyeren  

Heel Affligem moet weten dat wij top jins zijn die werk 
zoeken. Daarom gaan we flyeren over heel Affligem. 
Kom met de fiets, zo kunnen we overal gemakkelijk 
geraken.  

   
 

 

18/10 Voorbereiden jinstage + kookvergadering 11 tot 

17u  

Volgende week mogen jullie voor de eerste keer leiding 
zijn, maar dat moet natuurlijk voorbereid worden. Jullie 
krijgen vandaag te horen voor welke tak jullie staan en 
met wie. Omdat brainstormen niet goed lukt op een lege 
maag gaan we ook een lekkere maaltijd bereiden voor 
onszelf. Jullie worden verwacht om 11u en gaan naar huis 
om 17u. Jullie zullen ook een centje moeten 
meebrengen.  

  

Dag liefste Jins,  

Het is zover, het tofste jaar van jullie leven is begonnen. Nee, niet alles zal mogen. En ja, er zal veel moeten.  

Maar ons amuseren zullen we zeker doen.  

Hier al een korte samenvatting van wat er op de planning staat, maar hou ook zeker de Facebook groep in de gaten.  

Tot zondag van 14u tot 17u (tenzij anders gecommuniceerd of vermeld). 

 



 

25/10 Jinstage 13u-17u30 

Vandaag de grote dag!!! Jullie zijn leiding. Jullie worden 
verwacht om 13u, zodat jullie zeker alles goed kunnen 
voorbereiden. Nadien zal de leiding feedback geven. 
Reken er dus op dat jullie ook wat langer gaan moeten 
blijven (feedback/opruimen). Succes!!  

  

 

1/11 Zoektocht naar geld  

Verzamel jullie beste ideeën om veeeeeeeeeeeeeel 
centjes te verzamelen. Grote en kleine acties zijn 
welkom.  

  
 

 

8/11 Ideeën jinreis 

Naar waar gaan we op reis? Dat bepalen jullie. Iedereen 
zoekt informatie over het land waar hij graag naar toe 
wilt. Dromen mag, maar blijf realistisch!  

 

15/11 Naar den Tuitelaar  

Deze zondag gaan we gezellig eentje drinken in ‘Hof 
Den Tuitelaar’. Kleed jullie warm en breng een centje 
mee   .   

 

22/11 Opbouw groepsfoto 

We mogen ons sjortalent nog eens boven halen want 
vandaag maken we de constructie voor de groepsfoto. 
De uren worden nog gecommuniceerd.  

 

29/11 Groepsfoto + afbreken sjorring  

En vandaag halen we ons afbraaktalent boven, want we 
gaan onze constructie weer afbreken. Breng ook je 
mooiste glimlach mee want er wordt dan ook een 
groepsfoto getrokken.  

 

6/12 Sinterklaas  

Blijf thuis als je niet braaf bent geweest en kom langs als 
je dat wel bent, want de goedheilig man komt langs bij 
ons. Jullie mogen binnenspringen tussen 14 uur en 17 
uur, aangezien jullie bijna examens hebben.  

Zaterdag 12/12 ‘Kies zelf wat we doen vergadering’  

Vandaag mogen jullie zelf kiezen wat we doen. Hebben 
jullie zin om te bowlen of toch liever een film kijken in de 
cinema of bij iemand thuis? Of toch maar liever een 
kerstmarktje doen (als er zijn   ). Laat het ons maar snel 
weten! Van ± 20 uur tot 23 uur.     

 

 
We zeiden toch dat een jinjaar snel voorbij is? De eerste maandlijst zit er al op! Tijdens de kerstvakantie is er op 26 
december nog de winterdag, maar verdere info hierover volgt nog.  

Een stevige scoutslinker,  
Delfine en Katrien  



	
	
	
	
	
	

	


