
 

 

 

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   


