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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



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? 
 
 



Sparen jullie mee? 
 

Ook dit jaar zal er op kamp alleen maar lekker eten voorgeschoteld worden door onze 
kookploeg en jullie kunnen daarbij helpen! 

 
Soubry 
Voor de spaaractie “Soubry op kamp” kunnen jullie ons helpen door barcodes van de Soubry 
pasta verpakkingen bij te houden, zo maken we kans op gratis pasta voor ons zomerkamp. 

 
Joyvalle 
Met de “samen op kamp” actie van Joyvalle maken we kans op gratis melk waar we lekkere 
chocomelk van kunnen maken op kamp. Jullie kunnen ons helpen met sparen door gele 
actieflapjes mee te brengen naar de scouts. 
 
Jullie kunnen deze barcodes/ actieflapjes meebrengen tot en met de laatste vergadering.  

 
 



Over Dikke Bertha, verstuikte duimen en 
hoe we verzekerd zijn. 

Onze leiding zorgt voor een veilige speelomgeving voor onze kinderen. Toch kan er tijdens het ravotten 
al eens iets fout lopen. Gelukkig zijn onze leden verzekerd voor schade bij lichamelijke ongevallen 
tijdens en op weg van en naar een Teralwina activiteit. De verzekering dekt lichamelijke letsels maar 
ook kapotte brillen. Ziekte of allergie hebben niets met de activiteit op zich te maken en zijn niet 
verzekerd. De verzekering dekt de terugbetaling van de verzorgingskosten van de dokter, de 
apotheker, het ziekenhuis ... na tussenkomst van de mutualiteit en betaalt rechtstreeks aan de ouders.  

Wat gebeurt er bij een lichamelijk ongeval? 

Stap 1 eerste hulp en verzorging:  

De leiding zorgt voor de eerste en dringende hulp! Ze bezoeken een dokter of spoedarts en kopen de 
nodige medicatie bij een apotheker. De leiding verwittigt de ouders indien ernstig. 

documenten: geneeskundig getuigschrift (voor de verzekering) en bvac-attest (gedetailleerd 
kasticket apotheker)  

Stap 2 terugbetaling kosten:  

Jullie, de ouders, betalen na de activiteit (vb. na het kamp) de gemaakte verzorgingskosten terug aan 
de leiding (of op onze rekening). Jullie krijgen immers een deel van de kosten terugbetaald via het 
ziekenfonds en de rest via onze verzekering. De leiding geeft jullie de kastickets, het geneeskundig 
getuigschrift gaat naar de secretaris. Bij kosten gemaakt voor een ziekte stopt het verhaal hier. 

Stap 3 aangifte ongeval:  

De secretaris van Scouts Teralwina doet aangifte van het ongeval bij de verzekeraar. Je ontvangt als 
ouder een kopie per e-mail. De verzekeraar Ethias stuurt jullie binnen de 24 uur een bevestiging en 
een dossiernummer. 

Stap 4 aangifte kosten:  

Jij als ouder vraagt aan het ziekenfonds een verschilstaat, dit is een overzicht van alle kosten en wat 
de mutualiteit terugbetaalt. Stuur de verschilstaat samen met alle bewijsstukken naar Ethias met 
vermelding van het dossiernummer. De tussenkomst van Ethias wordt rechtstreeks & uitsluitend met 
de ouders van het slachtoffer geregeld.   

Tip: bundel alle gemaakte kosten en dien ze in één keer in.  
Tip: neem een kopie of scan van hetgeen je opstuurt. 

Stap5 betaling:  

De verzekeraar betaalt het saldo van de verzekerde kosten uit. Happy end. 

Vragen?  

Dit is slecht eens samenvatting, een verzekeringspolis bevat voorwaarden en maximumbedragen. 
Neem contact op met teralwina.secretariaat@gmail.com als je vragen hebt.  

En nu hopen dat we de verzekering niet nodig hebben.   



Belangrijke data  
vrijdag 7 mei – zaterdag 8 mei 

Sleepover kapoenen 

 

zaterdag 8 mei – zondag 9 mei 

Sleepover wouters 

 

Zaterdag 26 juni 

Zomerbar 

 

Woensdag 14 juli 

Camion inladen (uur volgt later)  

 

woensdag 21 juli – maandag 26 juli 

KLEIN ZOMERKAMP  (kapoenen + wouters) 

 

woensdag 21 juli - zaterdag 31 juli 

GROOT ZOMERKAMP (jonggivers + givers) 

 

zaterdag 4 september  

ScoutsBBQ 

 

vrijdag 17 september – zondag 19 september  

Overgangsweekend 
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Wouters 

Dag stoere wouters  , hier is hij dan de derde maandlijst. Zet je schrap 
voor de super leuke mega stoere!!!! vergaderingen en hopelijk ben jij er dan ook 
weer bij! Vergeet zeker je 50 cent niet voor een drankje! Kom steeds in 
perfect uniform tenzij anders vermeld! 

Zondag 18 april: Levende stratego 

Weet jij soms een goed verstop 
plekje voor de vlag? Ga vandaag de 
uitdaging aan en roof de vlag van 
het andere team! Sprokkel al je 
beste jager skills bij elkaar en kom 
het ons bewijzen van 14h tot 17h.  

 

Zondag 25 april: Verassing!!!!!! 

We kunnen helaas nog niet verklappen wat we 
vandaag gaan doen maar het zal zeker de moeite 
waard zijn, beloofd! Zijn jullie ook benieuwd welk 
supercool spel jullie super lieve leiding weer in 
petto heeft? Kom dan zeker eens kijken van 14h 
tot 17h want dit willen jullie absoluut niet 
missen!!!!! xoxo 

 

 

Zondag 2 mei: Boer zoekt vrouw 
Hebben jullie ook zoveel werk op 
het land waar je telkens alleen 
voor staat? 20 koeien die allemaal 
tegelijk moeten gemolken worden? 
Om dan in de avond als 
hardwerkende boer of boerin 
alleen in je zetel te belanden? 
Geen nood vandaag gaan we daar 
verandering in brengen. Ga de 
uitdaging aan en kom verkleed als 

een echte boer of boerin en wie weet kom jij wel de liefde van je leven tegen! 
Gedaan met 20 koeien melken op je eentje! Afspraak van 14h tot 17h.  

 

 



Zaterdag 8 mei tot zondag 9 mei: Sleepover!!!!!! 

 Uitleg  

Zomerkamp komt steeds dichterbij, JOEPIE! Maar hoe is dat nu weer om in 
een tent te slapen? Wij zijn het ook alweer vergeten "#$ maar geen zorgen, wij 
hebben de ideale oplossing! We doen gewoon een sleepover op de scouts, zo 
kunnen we ons goed voorbereiden op het enige echte zomerkamp!  

Praktisch  

We spreken zaterdag 8/05 om 18u af op de scouts, de kinderen mogen terug 
opgehaald worden zondag 9/05 om 13u. De leiding zal voor avondeten 
zorgen op zaterdag en voor een lekker ontbijt en middagmaal op zondag.   

Wat heb ik nodig  

• Slaapzak  
• Veldbedje (of matje)  
• Pyjama  
• Zaklamp  
• Vers ondergoed  
• Knuffel  
• Tandenborstel (en 

tandpasta)  
• Eventueel extra kledij  
• Je goed humeur 

Vergeet niet, het is maar voor 1 nachtje. Dus een kleine rugzak met gerief zal 
volstaan. 

INSCHRIJVEN: bevestig de aanwezigheid van je wouter door een mail te 
sturen naar : lien-degrave@hotmail.com of een bericht te sturen naar 
0491/31 78 97. Ten laatste tegen woensdag 5/05. Alsook vragen wij om 5 
euro mee te nemen.   

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! %&'(  

! indien de corona maatregelen blijven zoals ze nu zijn, en overnachtingen 
tegen dan nog niet zijn toegestaan zullen we een alternatieve vergaderingen 
voorzien. !  

 

Zondag 16 mei: 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 om 14u tot 17u! 



Een stevige scoutslinker van jullie leiding xoxo!!!  

Britt, Stef, Lien en Athalia  

 



Jonggivers  
 

De start van onze derde en laatste maandlijst is alweer een feit. We hebben nog een 
paar leuke vergaderingen voor jullie in petto. En dan is er ook nog ons geweldig 
zomerkamp! Nog veel leuke dingen op de planning dus! Vergeet geen 50 cent mee 
te brengen als jullie iets willen drinken tijdens de pauze en kom steeds in perfect 
uniform!  

 

Zaterdag 17 april - Cluedo 
OH NEE, er is een moord gebeurd! We hebben jullie nodig om dit mysterie 
op te lossen! Kom ons helpen uitzoeken door wie de moord is gepleegd, 
maar ook hoe en waar. Alle speurneuzen worden verwacht van 14u tot 17u 
op de scouts.  

 

 

Zaterdag 24 april – JINSTAGE  
Vandaag nemen wij even rust en laten we het over aan de JINS! Zij zullen zeker en  
vast een super tof spel in elkaar steken. Benieuwd? Kom zeker langs! Afspraak van 14u 
tot 17u op de scouts.  

 

Zaterdag 1 mei – SJORVERGADERING    
Op de dag van de arbeid slaan ook wij de armen uit de mouwen. Vandaag houden we de laatste 
sjorvergadering voor we op zomerkamp vertrekken. Kunnen jullie al perfect sjorren? En weten jullie 
hoe je nu juist zo een tent moet opzetten? Kom jullie scout skills showen van 14u tot 17u.  

In normale omstandigheden zijn sjorvergaderingen verplicht. Dit is nu niet het geval.  

 

 

 

 

 

 



Zondag 9 mei – PICKNICK   
Breng je zonnebril mee en leun lekker achterover, vandaag houden we 
PICKNICK/CHILL-vergadering. Om ook onze maagjes een beetje gunstig te 
stellen mag iedereen iets mee brengen om gezellig te picknicken. Door de 
coronamaatregelen zouden we willen vragen om alleen iets mee te 
brengen voor jezelf. We zullen dus geen eten delen zoals anders. Dit om 
het Coronaproof te houden. Afspraak van 14u tot 17u op de scouts. 

 

 

Zaterdag 15 mei – ZOMERSPELLETJES  
Het scoutsjaar is weer eens voorbij gevlogen. We zijn aangekomen 
aan onze laatste vergadering van het jaar. We sluiten het scoutsjaar 
af met zomers gevoel om alvast in de stemming voor zomerkamp te 
komen. Kom mee zomeren van 14u tot 17u op de scouts.   

  

 

 

Stevige scoutslinker van jullie Leiding!  

Viktor – Michiel – Maud 

 



Givers 
 

We zijn alweer bij de derde en laatste ( ) maandlijst van dit jaar beland, maar uiteraard zal 
ook deze maandlijst alleen maar plezante vergaderingen bevatten! Voorlopig zullen onze 

vergaderingen nog steeds doorgaan op zaterdag, maar we zullen elkaar nu steeds zien van 
14u-17u. Als de coronamaatregelen zouden wijzigen komen jullie dit zeker op tijd te weten. 

Uiteraard worden jullie ook steeds in perfect uniform verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Zaterdag 17 april: Cluedo  

Was het iemand van de leiding of toch een giver? Gebeurde 
het met een mes of toch met een bijl? Er is weer van alles 

gebeurd op de scouts…hopelijk kunnen jullie ons wat 
duidelijkheid brengen! Kom samen met ons ontdekken wie 

de dader is.  

Zaterdag 24 april: Technieken 

 

Het is alweer tijd om de technieken op te frissen! Voor 
een laatste keer maken we nogmaals een mooie 

constructie op de scouts om ons zo goed mogelijk voor te 
bereiden op zomerkamp. Kijk gerust al eens rond naar 

een constructie die jullie leuk lijkt om te maken. Indien de 
uren zouden wijzigen en jullie geld zouden moeten 

meebrengen voor het middageten (afhankelijk van de 
coronamaatregelen) laten we jullie dat zeker nog weten! 

Zaterdag 1 mei: Verrassingsvergadering  

Wat we vandaag gaan doen houden we nog 
even geheim… 

Benieuwd wat we voor jullie in petto hebben? 
Kom dan zeker langs op de scouts vandaag!  



 
 
 

 

Zondag 9 mei: Dropping  

Vandaag hebben we uitzonderlijk op zondag vergadering 
aangezien de kleine takken op zaterdag sleepover hadden. 

 
Hopelijk hebben jullie wat gevoel voor oriëntatie want vandaag 

zullen jullie de weg naar de scouts moeten terugvinden! We 
spreken af op de scouts om 14u en hopen dat jullie de weg 

teruggevonden hebben tegen 17u. 
 

Om de autorit naar de plaats waar jullie gedropt zullen worden 
coronaproof te houden, zouden we aan de ouders willen 
vragen met de auto te komen en ons te volgen naar de 

geheime plaats.   

Zaterdag 15 mei: Afscheidsfeestje  

Afscheid nemen bestaat niet…en dat klopt! Vandaag 
nemen we gelukkig nog geen afscheid van elkaar, 

maar spijtig genoeg wel van de wekelijkse 
vergaderingen. Met een hapje en een drankje zullen 
we terugkijken naar de mooie momenten die we dit 
scoutsjaar al beleefd hebben. Wees er dus zeker bij! 

 

Zo, dit was het alweer voor deze 
maandlijst…Hopelijk zien we elkaar terug 

op zomerkamp! Verdere info hierover 
volgt nog.  

 
Stevige scoutslinker van jullie leiding 

Kaat en Yentl 
 
 

 
 



Maandlijst 3 -
JINS 

 

 

       

 

  

 
 
 

 

  

 
 
 

 
   

 
 

 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

   ZATERDAG 24/04: Jinstage 
14u – 17u (Best al wat vroeger aanwezig zijn   ) 
Vandaag gaan jullie het wagen bij de jong-givers. Jullie 
mogen hen 3u lang amuseren. Wij geloven in jullie, 
succes!        

 

 02/05: Spel + voorbereiden jincafé  
14u – 17u 
We spelen een spel vandaag! Wat we gaan doen, is een 
verrassing. We bekijken ook vandaag hoe we ons jincafé 
kunnen organiseren over 2 weken. Op hoop van zegen.  

   ZONDAG 09/05: BBQ 
17u - …u 
Laat die zon maar schijnen, want we steken vandaag de 
BBQ aan. Vleesjes bakken en een heerlijke pastasalade, 
we hebben niets extra nodig voor een topavond. 

(Verdere info volgt nog   ) 

Weekend 14 – 15 mei: Vrijhouden jincafé  

Hou dit weekend vrij, want bij goedkeuring organiseren 
wij dan ons eerste en beste jincafé. Als dit niet mag, dan 
zien we jullie graag zaterdag 15 mei voor een gezellige 
filmavond. De uren worden nog gecommuniceerd 
afhankelijk van de activiteit. 

  

 

Voila, jullie jinjaar zit erop, of toch bijna want we gaan het jaar afsluiten met een knaller van een jinreis!! Deze 
maandlijst bevat allles wat we dit jaar hebben gedaan: oefenen voor volgend jaar, centjes verdienen op onze eigen 
creatieve manier, maar ook genieten! En dat zetten we nu door! We gaan genieten met de centjes die we hebben 
verdiend, zodat jullie volledig zijn uitgerust om volgend jaar de beste leiding ooit te worden. We hopen dat jullie dit een 
even leuk jaar vonden als ons.  

Stevige scoutslinker, 

Delfine en Katrien  

Dag liefste jins,  

Hoe is dit kunnen gebeuren?  Dit kan toch niet de laatste maandlijst zijn?  Beseffen jullie dat dit de laatste maandlijst is die 
ooit voor jullie wordt gemaakt? Vanaf dan is het aan jullie en daar gaan we ons nog even op voorbereiden. De rest van de 
tijd gaan we genieten en geld inzamelen om nog meer te kunnen genieten deze zomer! 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). 

 



	
	
	
	
	
	

	


