
Givers 
 

De start van de tweede maandlijst is alweer een feit. Hopelijk kunnen we elkaar deze 
maandlijst wat meer zien dan in de vorige! Zorg ervoor dat jullie steeds in perfect uniform 
zijn (tenzij anders vermeld) en opgepast: in januari zullen de vergaderingen doorgaan op 

zaterdag omdat jullie allerliefste leiding dan examens heeft. 
 
 
  Zaterdag 9 januari: GEEN VERGADERING  3 2 1.... Happy New Year! Kom samen 

met ons het bijzondere 2020 afsluiten en het 
nieuwe jaar vieren met een hapje en een drankje.  

Dresscode: Dress to impress, maar wel warm 
genoeg want onze receptie zal buiten 
plaatsvinden. 
Time: 19u – 22u 

 
To do: Breng een gezelschapsspel mee 
Time: 19u – 22u  

Zaterdag 16 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 30 januari: Dropping  

Zaterdag 23 januari: Film 

Shhht… de film gaat beginnen! 
Benieuwd welke film ze vandaag spelen? Kom het 
ontdekken van 19u – 22u.  
 
Indien we niet mogen binnen zitten omwille van de 
coronamaatregelen zullen we hiervoor een 
alternatief voorzien.  

Vanavond kunnen jullie (hopelijk) 
nog eens bewijzen dat jullie een 
echte scout zijn. We verwachten 
jullie om 19u op de scouts, jullie 
zouden de weg gevonden moeten 
hebben tegen 22u.  

 

Zondag 7 februari: Binnen de minuut  

Vorige maandlijst is het niet kunnen 
doorgaan, maar niet getreurd! Vandaag 
geven we jullie een nieuwe kans om ons te 
laten zien wat jullie allemaal kunnen 
binnen de minuut.  
Afspraak op de scouts van 14u – 17u.  

 Zondag 14 februari: Valentijnsvergadering  

Heb je jouw perfect match nog 
niet gevonden? Wie weet zit hij/zij wel al 
heel het scoutsjaar in deze groep! Jullie 
allerliefste leiding zal dan ook maar al te 

graag helpen jullie te matchen .  
 
Benieuwd naar onze koppelingskunsten? 
Kom ze bewonderen van 14u – 17u.   
 

De maatregelen opgesteld door scouts en 
gidsen Vlaanderen gelden voorlopig t.e.m. 
15 januari 2021. Voor leden ouder dan 12 
jaar mogen er tot en met 15 januari geen 
scoutsactiviteiten plaatsvinden. Hopelijk tot 
volgende week!  



 

Zondag 21 februari: Dorpsspel  

Kennen jullie Teralfene en 
omstreken al uit jullie broekzak of heeft 
dit dorp toch nog enkele geheimen voor 
jullie?  
Kom het ontdekken van 14u – 17u.  
 
To do: kom met de fiets 

Vandaag steken we de handen uit de mouwen en frissen 
we nogmaals de technieken op. Kijk gerust al eens rond 
naar een constructie die jullie leuk lijkt om te maken. 
Deze vergadering is verplicht. Laat op tijd iets weten 
indien je er toch niet zou kunnen zijn.  
 
To do: Breng €3 mee voor jullie middageten 
Afspraak van 10:30 – 17u 

Zondag 28 februari: Sjorren  

 

Zondag 7 maart: Among us  

Zijn jullie die virtuele wereld ook wat beu de 
laatste maanden? Benieuwd hoe wij dit spel 
tot leven wekken?  
Jullie komen het te weten van 14u – 17u.  

 
Zondag 28 maart: Muziekvergadering  

Hebben jullie een verborgen 
zangtalent of bespelen jullie uitstekend een 
muziekinstrument? Kom vandaag je 
muziekkennis testen van 14u – 17u.  

Zondag 14 maart – Vrijdag 19 maart: Leefweek 
Indien de coronamaatregelen het toelaten zouden we gedurende deze week met z’n allen voor een 
weekje op de scouts wonen.  
Meer informatie hierover volgt later.  
 
Indien de coronamaatregelen dit niet toelaten zullen we voor zondag 14 maart en zondag 21 maart 
een alternatieve vergadering voorzien. We brengen jullie hiervan tijdig op de hoogte.  

 

Dit was het dan voor 
deze maandlijst, tot de 

volgende! 
 
 

Stevige scoutslinker 
van jullie leiding 

Kaat en Yentl  


