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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 14 maart 

Takfoto 

 

maandag 12 april – donderdag 15 april 

Paaskamp 

 

vrijdag 7 mei – zaterdag 8 mei  

Sleepover kapoenen (verdere info volgt nog) 

 

zaterdag 8 mei – zondag 9 mei  

Sleepover wouters (verdere info volgt nog) 

 

woensdag 21 juli – maandag 26 juli 

KLEIN ZOMERKAMP  

(kapoenen + wouters) 

 

woensdag 21 juli - zaterdag 31 juli 

GROOT ZOMERKAMP  

(jonggivers + givers) 



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.  
 
 
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? 
 
 



 

 

Maandlijst Kapoenen 
Dag liefste kapoentjes! De tweede maandlijst is er, en ze is weer gevuld met superveel 
plezante vergaderingen! Hopelijk ben jij er ook weer bij! 
!Vergeet zeker niet 50 cent mee te nemen voor een drankje! 
 
!! OPGELET: de vergaderingen in januari gaan door op zaterdag in plaats van zondag!! 
 

 
 
Zaterdag 9 januari: Nieuwjaarsfeestje 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! !!� Hebben jullie ook zoveel zin in 
een nieuwjaarsfeestje? Trek jullie mooiste kleren maar aan en kom 
met ons het nieuwe jaar vieren op de scouts op zaterdag (!) van 
18u30 tot 20u30 

 
Zaterdag 16 januari: Zaklampentocht   
Een tocht door het donker, tidididiti 
We zijn toch niet bang, tididididti 
Want we hebben een zaklamp bij, tidididiti 
En hopelijk ben jij er ook bij!  
Afspraak op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 20u30 
 
Zaterdag 23 januari: Kampvuur 
Een gezellig vuurtje, lekker warm eromheen zitten, verhaaltjes vertellen, 
lekkere  
marshmallows eten, … wie wil dat nou niet? Vandaag maken we ons 
eerste kampvuur van het jaar! We houden alvast een plekje voor je vrij " 
Afspraak op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 20u30 
 
Zaterdag 30 januari: Filmvergadering 
Zin in een filmpje? Kijk je graag grappige films? Of liever enge? Kom ons jouw favoriete 
film vertellen en misschien kijken we hem wel op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 
20u30 

 
Zondag 7 februari: Bananenvergadering 
Ba ba bananen oe oe oeee! Vandaag gaan we ons gedragen als 
echte aapjes! 
Kom je meedoen op de scouts van 14u tot 17u? 

 
Zondag 14 februari: Jinstage 
Vandaag laten wij de leiding over aan de Jins! Benieuwd naar wat zij voor ons in petto 
hebben? Kom het te weten op de scouts van 14u tot 17u 
 



 

 

 
Zondag 21 februari: Emojivergadering 
Blij, boos, bang, verdrietig, … Vandaag tonen we al onze emoties 
met behulp van emoji’s! 
Afspraak op de scouts van 14u tot 17u 
 
Zondag 28 februari: Frisdrankenvergadering 
Cola, fanta, sprite of toch liever water? Kom je favoriete smaken ontdekken op de scouts 
van 14u tot 17u 
 
Zondag 7 maart: Superheldenvergadering 
Vandaag zijn jullie de echte superhelden! Kom verkleed naar de scouts van 14u tot 17u 

 
 
Zondag 14 maart: Gehaktbalvergadering 
Het regent gehaktballen! Hoe kan dat nu??  Kom jij ons helpen 
met dit mysterie op te lossen? Afspraak op de scouts van 14u tot 
17u 
 

Zondag 21 maart: Schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen!  
Wat we zeker nodig zullen hebben: 

- Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 
- €5 
- Een paar lieve ouders die ons willen brengen naar en/of komen halen aan de 

schaatsbaan " 
We vertrekken op de scouts om 14 uur en spreken af aan de schaatsbaan om 16u40 
 
Zondag 28 maart: Kip en ei vergadering 
Wat kwam eerst, de kip of het ei? Deze vraag gaan wij vandaag proberen 
te beantwoorden! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u 
 
 

Ziezo! Dat was het voor deze maandlijst, tot binnenkort! 
 

Een stevige scoutslinker 
Lauren, Emma, Wout en Nils 

 



WOUTERS 
Dag liefste woutertjes! De 2de maandlijst is er! Zet jullie maar 
schrap voor de nieuwe vergaderingen 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!) 

Zaterdag 9/01 – Film 

Zit je vol spanning te wachten welke film er gedraaid 
wordt op de scouts! Kom dan zeker af van 18u30 tot 
20u30! 

 

 

Zaterdag 16 januari – gezelschapspelletjes 

Ben je benieuwd welke spelletjes er zijn? Kom dan 
van 18u30 tot 20u30 en als jullie zelf leuke 
spelletjes hebben mag je die zeker meenemen! 

 

 Zaterdag 23 januari – Nieuwjaar 

Trek je kostuum of kleedjes aan want we vieren 
het jaar 2021 op scouts met een hapje en een 
drankje? We spreken af van 18u30 tot 20u30! 

 

 Zaterdag 30 januari – 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. 

 

 



Zondag 7 februari – Teambuilding 

Zie jij het zitten om met de hele groep 
een hindernissen parkour af te leggen of 
eerder het leger in te gaan? Dan is dit je 
kans. Afspraak van 14u tot 17u! 

 

 

 Zondag 14 februari – Valentijn 

Wil je graag in de liefde duiken of heb 
je al een vriendje? Kom het te weten 
van 14u tot 17u op de scouts! 

 

 

Zondag 21 februari – Gezelschapsspel in het groot 

Dokter bibber, Wie is het, Monopoly? Kom zeker 
langs van 14u tot 17u op de scouts voor het tofste 
gezelschapsspel! 

 

 

Zondag 28 februari – Jinsstage 

Ben je benieuwd wat de jins in petto hebben deze 
vergadering? De leiding alvast wel.  
Afspraak van 14u tot 17u! 

 

 

 

 

 

 



 Zondag 7 maart – Het grote Athalia is jarig 
spel 

Hieperdepiep hoera, hieperdepiep hoera! 
Vandaag vieren we Athalia haar verjaardag. 
Wil je dit ook komen vieren? Afspraak van 
14u tot 17u! 

 Zondag 14 maart – Cluedo & Takfoto 

Mvr. De Wit, Het mes, in de keuken? 
Weet jij wie de dader is? Breng zeker je 
speur skills mee van 14u tot 17u dan gaan 
we samen ontdekken wie de dader is! 
Zorg dat je deze zeker in perfect 
uniform komt want we nemen vandaag ook 
een takfoto! 

 

Zondag 21 maart – Bosspel 

Klauteren in de bomen of eerder overleven 
in het bos? Ben je klaar om Tarzan uit te 
hangen en te slingeren aan de lianen? Wij 
zijn benieuwd, afspraak van 14u tot 17u! 

 

Zondag 28 maart – Vettige vergadering 

Altijd al eens het varken willen uithangen en 
dansen in een modderpoel? We verwachten 
jullie van 14u tot 17u!            

 

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

 



JONGGIVERS 

Zaterdag 09/01 
GEEN VERGADERING !! 

 

Zaterdag 16/01 
Monopoly, cluedo of toch liever wie is het? We spelen een spel vanavond! Vergeet dus zeker 

niet je favoriete gezelschapsspelletje mee te brengen. Afspraak van 19u00 tot 22u00. 
 

Zaterdag 23/01 
Ga nog snel eens checken waar Teralfene ligt op de kaart. En trek jullie dikste winterjas en 
wandelschoenen aan. Vandaag gaan jullie op dropping. Opdracht: de weg naar de 
scoutslokalen terugvinden! Van 19u tot 22u. 
Ook zouden wij, om het coronaproof te houden, aan de ouders willen vragen om ons af te 
zetten op de geheime dropplaats. 

 

Zaterdag 30/01 
Vandaag brengen we een toost uit op het nieuwe jaar! We overlopen al onze goede 

voornemens aan een gezellig kampvuurtje met hapje en drankje. Trek jullie warme kleren 
aan en breng gerust een dekentje mee. Afspraak van 19u tot 22u op de scouts. 

 

Zondag 07/02 
Strek alvast die beentjes maar en swing de heupen los, want vandaag gaan we sporten! Van 
voetbal tot hinkstapspringen, geen enkele sport zal ons ontgaan en daarom zien we jullie 
ook graag van 14u t.e.m. 17u aan de scoutslokalen! 

 

Zondag 14/02 
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! 
 

Zondag 21/02 
De hype van 2020-21 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! 



Zondag 28/02 
Vandaag testen we jullie jachtvizier en sluiptactiek, want we spelen namelijk jachtseizoen! 

Benieuwd hoe dit topspel in z’n werking gaat? Kom het ontdekken van 14u t.e.m. 17u op de 
scouts! 

 
 

Zondag 07/03 
Vandaag mogen jullie tonen hoe een sterke groep de Jonggivers wel niet zijn want jullie 
nemen het vandaag op tegen de leiding! 
Wij zijn er alvast klaar voor  
Afspraak van 14:00-17:00 op de scouts. 

 
 

Zondag 14/03 
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! 
PS: leg jullie haartjes goed en breng jullie mooiste lach mee voor de groepsfoto die vandaag 

wordt getrokken! 
 
 

 
Zondag 21/03 
JAJAJA het is weer zover! Vandaag is het techniekenvergadering en gaan we 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! 

 
 

zondag 28/03 
Hopelijk hebben jullie jullie kookkunsten mee, want vandaag maken we ons eten zelf! Wij 

verwachten jullie op de scouts vanaf 10:00-14:00! Vergeet geen 5 euro mee te nemen! 



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  



Maandlijst 2 -
JINS 

 

 

2020 
  

 
 
 

 

  

  

 

Zaterdag 

 

Zondag 

  23/01: Gezelschapsspelletjes  

Breng jullie favoriete gezelschapsspelletje mee want we 
hebben spelletjesavond. Ook deze keer zijn jullie welkom 
van 20u tot 23u.  

 

  30/01: Nieuwjaarsfeestje  

Het nieuwe jaar is al weer één maand bezig, maar het is 
nooit te laat om te feesten. Dresscode = chique. Anders 
kom je er niet in op onze nieuwjaarsreceptie! Breng 
gerust iets mee om te eten of te klinken! Van 20u – 23u.  

                     

 

07/02: Voorbereiden jinstage + voorstel jinreis 

Na als die gezellige zaterdagavonden beginnen we nu 
weer aan het echte werk. Vandaag krijgen er 2 van jullie 
de kans om een voorstel te doen voor een bestemming 
voor jinreis. De rest van de tijd mogen jullie gebruiken 
om jullie spel voor jullie jinstage 1 voor te bereiden. 
Vanaf nu terug van 2 tot 5, tenzij anders vermeld.   

  

 

14/02: Jinstage 

Tijd om groot te worden want vandaag zijn jullie leiding. 
De kapoenen zijn jullie valentijnsdates vandaag. Jullie 
komen best op tijd om alles voor te bereiden. Nadien 
moesten jullie ook opruimen. Plan dit dus in.  

    21/02: Voorbereiden jinstage + 2 voorstellen jinreis 

We blijven even in dezelfde sfeer als de voorbije 2 weken 
want ook vandaag mogen jullie werken aan jullie 
jinstage, maar deze keer dan bij de Wouters. Wie zijn 
favoriete reisbestemming nog niet heeft kunnen 
voorstellen mag dit vandaag ook doen. 

Dag liefste Jins,  

Wat gaat een jinjaar toch snel he ! We beginnen aan onze 2de maandlijst. Hopen op veel samen zijn en veel toffe 
momenten.  Wat we gaan doen kan je hier al vinden, maar hou ook zeker de Facebook groep in de gaten.  

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

 



 

28/02: Jinstage  

Hopelijk hebben jullie geleerd van de kapoenen en 
knallen jullie vandaag bij de Wouters. Jullie komen best 
op tijd om alles voor te bereiden. Nadien moesten jullie 
ook opruimen. Plan dit dus in.  GO GO GO !!!! 

 

7/03:  Sjorren: opbouw groepsfoto  

Wij maken dit jaar de beste en stevigste constructie ooit 
voor de groepsfoto van volgende week. De uren worden 
nog gecommuniceerd.  

 14/03: Beslissing jinreis + groepsfoto. 

We bespreken vandaag verder onze jinreis, want het 
wordt tijd dat we weten waar we heen gaan. En vergeet 
je glimlach niet voor de foto. We breken ook onze 
constructie af. De uren worden nog gecommuniceerd.  

 Vrijdag 13/03- zondag 21/03:  

Afhankelijk van wat mag en niet mag door de 
coronamaatregelen houden we dit weekend vrij voor 
weer een leuke actie te doen om onze jinreis te betalen. 

 

28/03: Begin leefweek 

We hebben het beste voor het laatst bewaard jongens…. 
LEEFWEEK !!!! Het wordt de week van ons leven !!!!!! 
Verder info volgt nog.  

 

 
Ja lap, maandlijst 2 is ook al gedaan. De plannen waren fantastisch dus dat was al een goed begin. Op naar de laatste 
maandlijst. Maar eerst nog een mega leuk paaskamp. Verdere info hierover volgt nog.  

Een stevige scoutslinker,  
Delfine en Katrien  

 



	
	
	
	
	
	

	


