
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 

 


