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Contactgegevens leiding 2021 - 2022

Groepsleiding Maud Sterckx en Yentl Jacob

Kapoenen  Wout Van Nieuwenhove Klapstraat 4, Teralfene 0495/47.72.00 wout190402@gmail.com
Ester Podevyn E. Bosteelsstraat 9, Teralfene 0468/22.03.06 ester.podevyn@gmail.com 
Marthe Schouppe Fosselstraat 15, Affligem 0484/79.68.27 schouppe.marthe@gmail.com

Wouters Athalia Derick Daalstraat 32, Teralfene 0468/20.22.15 athalia.derick@gmail.com
Emma Van Nieuwenhove Kleine Heideweg 5, Teralfene 0488/51.58.19 emmavannieuwenhove@telenet.be
Casper Arijs Affligemsestraat 429, Liedekerke 0478/29.69.49 casperarys@gmail.com
Milan Decaestecker Steenbergstraat 28, Teralfene 0493/19.43.54 milan.decaestecker@gmail.com

Jonggivers Britt Peeters Kerkweg 4, Teralfene 0477/71.04.63 brittpeeters@live.be
Yentl Jacob Vlekkemdorp 34, Vlekkem 0471/64.76.98 yentl.jacob@gmail.com
Stef Van Nieuwenhove Klapstraat 4, Teralfene 0468/25.67.45 stef.vannieuwenhove@telenet.be
Nils De Bolle Portugeesstraat 157, Teralfene 0475/86.41.13 nils.de.bolle@gmail.com

Givers Lauren Le Bacq Krommaartweg 9, Teralfene 0473/22.64.68 lauren3108@hotmail.be
Lien Degrave Groeneweg 37, Teralfene 0491/31.78.97 lien-degrave@hotmail.com

Jins Kaat D'Haese Meersstraat 54/A, Liedekerke 0491/88.35.31 kaat.dhaese@gmail.com
Maud Sterckx Hoekstraat 13, Iddergem 0471/66.57.46 maud.sterckx@hotmail.com

  



Belangrijke data  
 
 

vrijdag 29 oktober 
Jincafé 

 
zondag 14 november 

Groepsfoto 
 

zondag 26 december 
Winterdag  

 
maandag 11 april – donderdag 14 april 

Paaskamp 
 

donderdag 21 juli – dinsdag 26 juli 
KLEIN ZOMERKAMP  

(kapoenen + wouters) 
 

donderdag 21 juli - zondag 31 juli 
GROOT ZOMERKAMP  
(jonggivers + givers) 



Beste kapoenen, wouters, jonggivers, givers, jins en ouders 
 
Helaas verlaten dit jaar Katrien, Delfine, Michiel en Viktor onze leidingploeg. We willen 
ze bedanken voor hun vele jaren inzet en we zullen ze zeker missen. 
 
Tot slot zeggen we ook “welkom” aan onze nieuwe leden. 

Zo zijn we aangekomen bij ons nieuw scoutsjaar met een nieuw thema. Dit 
scoutsjaar staat in teken van de leuze “Dromenland in zicht!”.	 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. 
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. 
Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. 
Zo kan je beginnen dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar 
want elke droom telt. 

Laat dromen niet gewoon dromen blijven. 
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om 
jullie droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een ideale 
oefenruimte om te experimenteren. 

Fantasie? Meer is meer. 
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze 
kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. 
Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke 
fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de 
doorwinterde scout of gids. 

Ongeremd knoeien en groeien. 
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en 
nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je 
comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke 
avonturen. Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze 
droomwereld. 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. 
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde 
droom- of fantasiewereld. We vergroten de inleving nog 
meer als we samen met de leden nieuwe verhalen 
bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet enkel 
verhalen, we creëren ze!	 
 
Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in 
zicht! 

Dit jaar moet een fantastisch scoutsjaar worden voor 
ons allemaal!! We hopen dan ook dat jullie altijd massaal 
aanwezig zullen zijn op de vergaderingen!!! 

Een stevige scoutslinker van jullie leiding!	



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.  
 
Ook kun je terug Ter Alwina sweaters bestellen, wat neerkomt op 20 euro (meer informatie 
vind je vooraan in de maandlijst).  
 
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? 
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Beste ouders 

De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar zijn gestart en ook dit jaar moeten we het aantal 
leden beperken. Als scoutsgroep zetten we het belang van het kind op de eerste plaats. Zo 
proberen we week na week een leuke, spannende of actieve vergadering te voorzien. Dit willen 
we zo kwaliteitsvol en veilig mogelijk doen. Door het aantal leiding alsook onze infrastructuur 
zijn we als groep beperkt in het aantal leden. Als scouts vinden we het uiteraard zeer jammer 
om gemotiveerde en enthousiaste kinderen te moeten weigeren. 

Scouting haalt zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Dit groepsgevoel is voor 
ons heel belangrijk. Het hele jaar door werken de kinderen en de leiding samen aan het 
groepsgevoel, met als hoogtepunt het paas -en zomerkamp.  Daarom is het belangrijk dat de 
kinderen regelmatig naar de vergaderingen komen. Als je je als lid inschrijft, verwachten we 
het nodige engagement.  

In overleg met het oudercomité houden we ook vast aan onze regel dat voor deelname aan 
het zomerkamp de leden minstens 50% van de vergaderingen aanwezig moeten zijn. We 
hebben gemerkt dat indien een kind onvoldoende aanwezig is, er geen optimale band met 
zowel de andere kinderen als de leiding kan worden opgebouwd. Het is zowel voor de leden 
als voor de leiding belangrijk om de groep en de leiding echt te kennen, om zich goed te 
kunnen voelen en uit te kunnen drukken. Op die manier maken we samen van het paas- en 
zomerkamp een mooie afsluiter van een scoutsjaar. Dit is dan ook iets dat voor alle takken 
geldt: kapoenen, wouters, jonggivers, givers en jins. 

Net zoals vorig jaar, zal er  naast de aanwezigheden op de vergaderingen ook rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid op winterdag/takweekend/leefweek/paaskamp en de 
sleepover.  

In de loop van januari wordt u via mail op de hoogte gesteld van de aanwezigheden van uw 
kind(eren) op de scoutsactiviteiten. Nadien mag u steeds de leiding aanspreken als u graag 
weet of uw kind al voldoende aanwezig was.  

We hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen. 

Indien u nog vragen heeft, mag u gerust contact opnemen met de hoofdleiding via 
info@teralwina.be  

Een stevige scoutslinker! 

De leiding 

 



 

 



 
 

 
Online shoppen én de jins steunen? Dat kan! 
 
 

Yes, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen! Het ingezamelde geld gaat integraal naar onze 

buitenlandse reis. 

Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een website die ervoor zorgt 

dat je de jins kan steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw aankopen kosten je geen 

eurocent meer. WIN-WIN dus! !  

 

 

Hoe werkt Trooper? 

1. Je surft naar onze Trooperpagina: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/jinsscoutsteralwina of naar 

de algemene site https://www.trooper.be/nl en geeft dan in ‘jins scous ter alwina’. 

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons 

wil steunen. 

3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra. 

4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging. 

 

 

 

 

• Massa’s electronica & multimedia (Coolblue, Krëfel, Mediamarkt,...) 

• Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Hema,...) 

• Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs, Landal,...) 

• Mooie kledij (Torfs, JBC, Zalando Lounge, de Bijenkorf,...) 

• Parfum en make-up (ICI Paris XL, Farmaline, De Online Drogist,... ) 

• Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift,... ) 

• Het beste eten en drinken (Takeaway, Wijnvoordeel,…) 

• En nog veel meer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt, de jins 
 

            De jins gebruiken Trooper 

Via www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/jinsscoutsteralwina kan je heel wat kopen. 

Shop bij meer dan 600 webshops: 
 

Heb je nog iets nodig? Bestel het eens via 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/jinsscoutsteralwina, dan weet je al hoe het moet. 
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HWVLIO + ZM MUJM / MVV ZUIS VO MV TWSIIT M Z M MV
Een leeg lokaal? Nieuwe kindjes? Wie is de nieuwe leiding? We gaan hier iets aan moeten 
doen... Breng gerust iets mee om ons lokaal mee te versieren! Afspraak op de scouts van 
14uur tot 17uur 
 
 

HWVLIO WS WJM / 4WZ
Woehoe we gaan naar het bos!! 
Graag willen we aan enkele lieve ouders vragen om ons te voeren of te komen 
halen. Afspraak om 14u op de scouts, om 16u40 zullen we klaarstaan aan de 
ingang van Liedekerke bos om opgehaald te worden. 

HWVLIO WS WJM / L M MV M OILM VO
Knor knor, blaf blaf. Vandaag mogen jullie je is laten gaan als een dier op onze 
dierenvergadering. Verkleed komen als een dier is zeker toegestaan tot dan van 14u tot 17u. 

HWVLIO , WS WJM / 9I Ia M OILM VO
Willen jullie ook nog even nagenieten van de zomer? Kom 
dan mee met ons op reis naar Hawaï. Zon, zee en strand staat 
jullie al op te wachten. Van 14u tot 17u  
 
 
HWVLIO WS WJM / CKPII ZMV
Joehoeee vandaag gaan we gaan schaatsen wat nemen jullie zeker mee: 5 euro en 
handschoenen, verdere info volgt nog.
 

HWVLIO WS WJM / 9ITTW MMV
Kunnen de kapoenen griezelen? Of de leiding bang maken? Trek je griezel 
kostuum aan en kom griezelen op de scouts van 14u tot 17u! 

HWVLIO , VW MUJM / ZPM TWKS PWTUMZ M OILM VO
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen want vandaag gaan we op speurtocht en springen we in 
de rol van sherlock holmes. Benieuwd? Zeker komen dan van 14u tot 17u. 
 



 

 

HWVLIO VW MUJM / O WM ZNW W  M IZZ VO M OILM VO

Vandaag nemen we met de hele scouts een foto. Dus zorg ervoor dat 
je tanden gepoetst zijn en je haar goed ligt. Zeker komen van 14u tot 
17u  
 
 

HWVLIO VW MUJM / SWWS M OILM VO
Zet jullie koksmuts maar al op want vandaag gaan we lekker koken van 14u tot 17u  
Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen! 

HWVLIO - VW MUJM / VZ IOM
Vandaag mag de leiding met de beentjes omhoog zitten want de super leuke Jins komen 
van 14u tot 17u met jullie spelletjes spelen

HWVLIO LMKMUJM / C V M STIIZ
Sinterklaas KAPOENtje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, 
dank u sinterklaasje. Vandaag komt de sint bij ons langs! Afspraak op de 
scouts van 14u tot 17u  

HI M LIO LMKMUJM / 8M MTT OM 8M MTZKPI ZZ MTTM RMZ M OILM VO
UNO! Ganzenbord, levensweg, monopoly, … We spelen een spel vanavond. Breng gerust zelf 
een spelletje mee. Afspraak op de scouts op ZATERDAGAVOND van 18u30 tot 20u30.  

HWVLIO + LMKMUJM / G:?D7B638
Verdere informatie volg nog! 

7MV Z M OM ZKW ZT VSM !
GW ! 7Z M ! I PM



Maandlijst wouters september – december 
 

Hoera! Een nieuw scoutsjaar met nieuwe vriendjes, nieuwe leiding en natuurlijk 
nieuwe supertoffe vergaderingen! Trek je uniform maar aan en hou je 50-centje 

maar klaar. Wij hebben er al heel veel zin in, hopelijk jij ook! 
Hou zeker ook de facebookpagina in de gaten voor (mogelijke) updates! 

 
 
26 september – kennismaking 
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wouters! Kom je nieuwe (en oude)  
speelkameraadjes leren kennen op de scouts van 14u – 17u. 

 
 
3 oktober – Balspellen 
Voetbal, trefbal, rugby, … We spelen het allemaal. Waar ben jij het 
beste in? Kom het ons tonen op de scouts van 14u – 17u. 
 
 

10 oktober – Allen tegen de leiding 
Vandaag nemen jullie het op tegen ons! Benieuwd of het jullie gaat 
lukken? Kom je medewouters steunen op de scouts van 14u – 17u. 

 
 
17 oktober – Bos 
Joepie! We gaan naar het bos! We vertrekken een beetje vroeger en 
vragen heel vriendelijk aan de ouders of zij ons willen vervoeren J  
Afspraak op de scouts om 13u45 en aan Liedekerkebos om 16u45. 
 
 

24 oktober – Dorpsspel 
Loop jij nogal wat verloren in Teralfene? Of ken jij ons geliefde dorpje als 
de binnenkant van je broekzak? Test je oriëntatie skills uit op de scouts 
van 14u – 17u.  

 
 
31 oktober – Halloween 
BOE!! Ben jij snel bang? De heks van Teralwina is al helemaal in de 
Halloweensfeer. Kom mee griezelen op de scouts van 14u – 17u. 
 
 
 

 



7 november – 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 J 
We vertrekken op de scouts om 14u en spreken af aan de schaatsbaan om 16u40. 
 

 
14 november – Bootcamp + groepsfoto 
Geeeeef ACHT!! Ben jij een echte soldaat? Heb jij het in je om ons leger-
bootcamp te doorstaan? Kom het ons tonen op de scouts van 14u – 17u. 
Het is vandaag ook groepsfoto, dus zorg ervoor dat je in perfect uniform 
en met je mooiste glimlach naar de scouts komt J 
 

 
21 november – Cluedo 
Was het Athalia met een touw in het jonggiverlokaal? Of 
toch Milan met een hamer  
aan het balkenkot? Ontrafel het mysterie op de scouts van 
14u – 17u. 

 
 
28 november – Jinstage 
Vandaag zetten we de Jins eens aan het werk. Benieuwd naar wat zij 
voor jullie in petto hebben? Kom het ze moeilijk maken op de scouts van 
14u – 17u ;) 
 
 

5 december – Sinterklaas 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons 
niemand minder  
dan Sinterklaas natuurlijk!! Ben jij dit jaar braaf geweest? Of hoor jij 
thuis in de zak van Zwarte Piet? Vind het uit op de scouts van 14u – 
17u. 
 

 
12 december – Knutselvergadering 
Laat je creativiteit de vrije loop op onze knutselvergadering! 
Misschien schuilt er wel een echte Picasso in één van jullie… kom 
ons jullie talent tonen op de scouts van 14u – 17u. 
 



 
26 december – Winterdag  
Meer informatie hierover volgt, hou zeker onze facebookpagina in 
het oog!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jammer genoeg zit de eerste maandlijst er al weer op L Maar niet getreurd, we 
voorzien weer een heleboel toffe vergaderingen voor de volgende! Tot dan! 

 
Een stevige scoutslinker 

Athalia – Emma – Casper – Milan 



Jonggivers 
HALLO HALLOOOOO!! Wij zijn helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar en we hopen 
dat jullie ook van de partij zijn "#$%. Voor deze eerste maandlijst hebben we enkele 
toffe activiteiten in petto. Benieuwd? Afkomen is de boodschap. Vergeet ook je 50 
cent niet mee te nemen als je iets wil drinken en uiteraard verwachten we jullie 

steeds in perfect uniform.  
 

 

Zondag 26 september: kennismaking + lokaal versieren 
Het nieuwe scoutsjaar is er eindelijk… Wie is jouw nieuwe leiding en ken je alle jongens en meisjes van bij de 
jonggivers nog? Of ben je nieuw en vraag je je af bij wie je allemaal in de tak zit? Kom dan eens af op zondag van 
14u tot 17u om met iedereen kennis te maken en het lokaal wat te versieren. Neem gerust enkele posters of 
slingers mee. See you then! 

 

 

Zondag 3 oktober: teambuilding 
Om de sfeer nog wat op te krikken en het 
vertrouwen in elkaar te vinden, doen we 

vandaag wat teambuilding activiteiten. Bij 
teambuilding draait het namelijk allemaal 

rond teamwork. Dus zet jullie maar 
schrap! Op zondag van 14u tot 17u. 

 

 

Zondag 10 oktober: escape room 
Jullie zijn al jonggivers en dus oud en wijs genoeg om jullie weg naar buiten te vinden, toch? Of juist helemaal 
niet? Kom kijken wie er outside the box kan denken en 
zoek je weg uit ons lokaal voor de tijd op is… Zondag 
van 14u tot 17u. 

 

 

 



Zondag 17 oktober: dorpsspel 
Yessss tis dorpsspel. Spreekt voor zich dus welkom op zondag van 14u tot 17u. 

 

Zondag 24 oktober: SJORVERGADERING!!! 
Vandaag is het tijd om de handen nog eens uit de 
mouwen te steken! Het langverwachte moment is 
daar…de eerstejaars leren vandaag sjorren en de 
anderen kunnen nog eens tonen hoe goed ze het 
sjorren al onder de knie hebben. Deze vergadering is 
verplicht, dus laat zeker iets weten aan de leiding als 
je er niet kan bijzijn. �Afspraak op zondag van 10u30-
17u. Breng ook 3 euro mee voor het middageten.  
 
 

 

 

Zondag 31 oktober: halloween 
Kom in je meest griezelige outfit en doe mee met ons halloweenspel. Wees niet bang en kom eens piepen op 

zondag van 14u tot 17u. 

 

 

Zondag 7 november: bos 
Vandaag gaan we naar het bos dus neem voor de zekerheid een regenjas 
mee. Aangezien jullie met zo veel zijn, is het ook de bedoeling dat we met 
de fiets gaan. Zorg er dus voor dat je met de fiets naar de scouts komt. 
Afspraak op de scouts op zondag van 14u tot 17u.  
 

Zondag 14 november: laddercompetitie + groepsfoto 
Hopelijk zijn jullie niet bang van hoogtes want vandaag is het de bedoeling zo hoog mogelijk te eindigen! Slaag jij 
in de meeste opdrachten en werk je zo jezelf tot helemaal bovenaan de ladder? Kom het ons bewijzen op zondag 

van 14u-17u. Kom vandaag ook zeker in perfect uniform en zet alvast je beste glimlach op want vandaag wordt 
ook de groepsfoto genomen!  

 

 



Zondag 21 november: schaatsen 
Vandaag begeven we ons op glad ijs (en letterlijk dan nog). Smeer alvast jullie benen in want we trekken met 
onsze fiets richting de schaatsbaan van Liedekerke. We spreken af op de scouts om 13u40, om 17u zijn we terug 
op de scouts.  

Wat mogen jullie zeker niet vergeten:  

• 5 euro  
• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen  
• Kom met de FIETS  

 

 

Zondag 28 november: social media spel 
Facebook, Instagram, Tik Tok, … ons dagelijks leven zit er vol mee! Maar zijn 

jullie ondertussen ook al experts geworden in de social media wereld? Benieuwd 
wat jullie hierover nog niet kennen? Kom het vandaag samen met ons 

ontdekken!  Afspraak op zondag van 14u-17u. 

 

Zondag 5 december: sinterklaas 
Hoor wie komt daar kinderen, hoor wie komt daar kinderen,… Jullie weten vast wel hoe het verder gaat. De sint 
komt langs vandaag dus kom mee aan zijn troon bouwen en kom te weten of je braaf bent geweest dit jaar, of wie 
weet beland je in de zak… Afspraak op zondag van 14u tot 17u.  

 

 

Zaterdag 11 december: bowlen 
We gaan deze avond op ons gemak eens gaan bowlen. Jullie zullen 

waarschijnlijk ook een centje moeten meenemen, maar hoeveel dit exact 
is laten we zeker en vast nog weten! Vraag ook eens aan jullie ouders of 

ze kunnen rijden &"#$%. Afspraak op de scouts op zaterdag van 19u tot 22u. 

 

 

Zondag 26 december: winterdag 
Verdere informatie volgt nog. 

 

Een stevige scoutslinker xxx 
Yentl, Britt, Nils en Stef 



GIVERS 

Dag lieve givertjes, WOEHOE het scoutsjaar kan eindelijk beginnen!! Hier is onze 1e maandlijst van 

een super, zalig, fantastisch jaar "#$% Vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen voor een drankje en 

kom elke week in perfect uniform, tenzij anders vermeld.  

Elke zondag vergadering gaat door van 14u- 17u tenzij we het uur specifiek vermelden.  

Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe leiding… kom naar de 1e vergadering en leer ons kennen! 

  

Zondag 26 september: Lokaal inrichten en kennismaking 

Nieuw scoutsjaar, nieuwe leiding, nieuwe givertjes… Tijd om elkaar beter te 

leren kennen en om ons lokaal wat op te frissen en in te richten zoals wij 

dat willen!  

 

Zondag 3 oktober: zetelrace 

Hier gaan we jullie fantasie de vrije loop laten gaan om uit te dokteren 

wat dit betekent :p  

 

Zondag 10 oktober: bos 

Uitstap numero unooooo, kom allemaal met de fiets!  

Zondag 17 oktober: homo universalis  

Uomo universale (Italiaans: universele mens, ook vaak in het Latijn homo 

universalis) is een uitdrukking waarmee een persoon (mannelijk of 

vrouwelijk) wordt bedoeld die al zijn faculteiten en vaardigheden 

ontwikkelt. Benieuwd?  

Zondag 24 oktober: DVDJ, een echte scouts? 

Ben jij een echte scouts, met jouw hemd naar 

school geweest, kan je goed sjorren of vuur 

maken? Kan jij overleven met enkel de 

basismiddelen? Kom het ons bewijzen!  

 

Zondag 31 oktober: Halloween 

BOEEEEEEE! Geschrokken? Nog niet? Klaar om echt te griezelen?  

 

 

 

 

 



Zondag 7 november: opgroeispel 

Van kapoen naar giver, wow jullie worden groot… Tijd om het allemaal nog 

eens opnieuw te beleven!  

Zondag 14 november: switch quiz 

Wat is zwaarder, een kilo appels of een kilo stenen? Zeg mijn naam en ik 

verdwijn, wat ben ik? Ken jij het antwoord op deze vragen? Kom dan mee 

quizzen.  

Zondag 21 november: sjorren 

Tijd om de technieken te herhalen. Kijk gerust al eens rond naar een 

constructie die jullie leuk lijkt om te maken! Deze vergadering is VERPLICHT 

dus we verwachten dat iedereen aanwezig kan zijn! Laat het ons weten 

indien jullie toch niet zouden kunnen.  

Afspraak op de scouts van 10u! tot 17u. Breng 3euro mee voor het 
middageten!  

 

Zondag 28 november: schaatsen  

Uitstap 2.0! YAY schaatsen!!We spreken af aan de scouts om 14u.  Wat 

jullie zeker niet mogen vergeten: 

• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 

• 5 euro 

• Jullie fiets 

 

Zondag 5 december: sinterklaas 

Wel braaf geweest? Daar geloven we niets van!  Gelukkig weet sinterklaas 

het echte antwoord op die vraag. Kom de sint ontmoeten op de scouts!  

 

Zaterdag 11 december: kampvuur 

Cosy! Kampvuurtje en een marshmallow, wat moet een scout nog meer 

hebben? Afspraak op de scouts van 19u tot 22u 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, de giverleiding xoxo 



 

Dag liefste   
Eindelijk, het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Wij kijken er alvast naar uit om er een geweldig jaar van 
te maken!  

Zondag 26 september  

Vandaag maken we ons lokaal gezellig en richten we het in. Haal de 
binnenhuisarchitect in jullie zelf naar boven en breng gerust een leuke 
poster mee van je favoriete superstar! Vergadering van 14u tot 17u. 

Zondag 3 oktober  

Breng zeker jullie fiets mee want vandaag gaan we op uitstap. We 
maken uitstapje naar kermis Liedekerke. Breng dus iets van zakgeld mee. Afspraak van 14u tot 17u.  

Zondag 10 oktober  

Vandaag flyeren we in de buurt. Vergadering van 14u tot 17u. 

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober  

Dit weekend werken we 2 dagen op het modelbouw evenement “Plastic & Steel”. Meer info volgt.  

Zondag 24 oktober  

Joepie! Vandaag bespreken we onze jinreis van 14u tot 17u. Ga 
op zoek naar een leuk land om op jinreis te gaan!!  Ook 
organiseren we volgende week ons eerste jincafé! Dit treft 
natuurlijk de nodige voorbereidingen. We spreken af van 14u tot 
17u op de scouts. 

 

 

Vrijdag 29 oktober jincafe + opkuis zaterdag 30 oktober 

Eerste Jincafé JOEPPIEEEEEE! Breng je beste dansmoves en 
toogskills mee! Meer info volgt. 

 

Zondag 7 november  

Vandaag staat ons een belangrijke taak te wachten. We sjorren de constructie voor 
onze jaarlijkse groepsfoto. Om zeker te zijn dat onze sjorringen af geraken spreken we 
vroeger af! Afspraak van 10u tot 17u. Breng €3 mee voor het middageten. 

 

 

 



 

Zondag 14 november 

Bereid je mooiste glimlach voor en kom in perfect uniform! Vandaag poseren we 
voor de groepsfoto en breken we de constructie nadien terug af. We spreken af van 
14u tot 17u. Verder bespreken we ook de jinreis. 

 

Zondag 21 november  

Volgende week is het aan jullie om leiding te zijn. Ga al op zoek naar ideetjes voor 
leuke spelletjes. Wij laten nog weten bij welke tak jullie zullen staan. Vergadering 
van 14u tot 17u om jinstage voor te bereiden.  

 

Zondag 28 november  

Vandaag is het jinstage! Zorg ervoor dat jullie spel volledig is voorbereid en zorg voor al 
het gerief dat jullie nodig hebben. Kom vandaag wat vroeger om alles klaar te zetten. 
De scouts is open vanaf 13u. De vergadering zal ook iets langer duren zodat we nog wat 
kunnen nabespreken. Veel succes en plezier!  

 

Zondag 5 december  

Vandaag komt de leiding te weten of jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar! 
Sinterklaas komt op bezoek van 14u tot 17u.   

 

Zaterdag 11 december  

Om de laatste vergadering van dit jaar gezellig af te sluiten en alvast wat in kerstsfeer 
te komen, maken we een uitstap naar een kerstmarkt. Afhankelijk van de 
mogelijkheden is er ook een alternatief. Afspraak van 20u tot 23u.   

 

Zondag 26 december = winterdag!  

Wij maken er een gezellige dag van en organiseren het wintercafé! Verder informatie volgt nog.  

 

XOXO Maud en Kaat 

 

 



	
	
	
	
	
	

	


