
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 


