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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 
 Lisa Bouchez  Langeweg 23, Teralfene 0472/91.59.02  Lisabouchez@hotmail.be 
          
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 april – zaterdag 30 april 
Sleepover kapoenen 

 
zaterdag 30 april – zondag 1 mei 

Sleepover wouters 
 

zaterdag 2 juli 
Zomerbar  

 
donderdag 14 juli  

Camion inladen (uur volgt later) 
 

donderdag 21 juli – dinsdag 26 juli 
KLEIN ZOMERKAMP  

(kapoenen + wouters) 
 

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

 
zaterdag 3 september  

ScoutsBBQ 
 

vrijdag 16 september – zondag 18 september 
Overgangsweekend  



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.  

 
 



 
 

 
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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Maandlijst april-mei 
Dag allerliefste wouters! Helaas is dit alweer de laatste maandlijst van het 
scoutsjaar, maar niet getreurd, we eindigen het jaar met een knal! En het 

zomerkamp is natuurlijk ook weer om de hoek, we zijn dus nog niet uitgeteld! 
 
 

Zondag 24 april: Speelplein 

Waarschijnlijk zijn er wel enkele wouters die naar het speelplein gaan. 
Vandaag komt het speelplein naar ons! Zij hebben vandaag super toffe 
spelletjes voor jullie klaarstaan, kom meespelen op de scouts van 14u – 17u. 

 

Zaterdag 30 april tot zondag 1 mei: Sleepover 

Hebben jullie al zin in het zomerkamp? Wij alvast wel! Natuurlijk slapen we daar in tenten, 
daarom gaan we dat vandaag nog even oefenen. We spreken af op de scouts op zaterdag om 
18u, en we vertrekken hier weer op zondag om 13u. Vergeet ook geen €5 mee te nemen voor 
het eten! 

Hieronder nog even alles wat jullie nodig hebben op een rijtje: 

- Veldbedje 
- Slaapzak 
- Kussen 
- Toiletgerief 
- Pyjama 
- Ondergoed en kousen 
- Extra kleding 
- Uniform 
- Zaklamp 
- Jullie goed humeur! 

Wat neem je niet mee: 

- Snoepjes en koeken 
- Waardevolle voorwerpen 
- Slecht humeur L 

 



 

 

Zondag 8 mei: Jinstage 

Ondertussen kennen jullie de jins al een beetje, dus we nodigen ze nog eens 
uit om samen met jullie een spel te spelen. Benieuwd wat ze deze keer in 
petto hebben voor jullie? Kom naar de scouts van 14u – 17u en ontdek het! 

 

 

Zondag 15 mei: Vettige vergadering 

Vinden jullie ook dat het eens tijd wordt om te tonen dat echte 
scoutsers niet bang zijn om vuil te worden? Wij ook! We hebben 
alvast veel eieren en mayonaise klaar staan! Kom vandaag van 
14u – 17u naar de scouts… als je durft!  

Vergeet zeker geen kleding aan te doen dat vuil mag worden, 

uniform is vandaag niet verplicht. 

 
 
 
 

Dat was het dan weer! Hopelijk hebben jullie ervan genoten, wij zeker wel J 
We zien jullie graag terug op zomerkamp om er weer een spetterend kamp van te 

maken! 
 

Een zonnige scoutslinker 
Athalia – Casper – Emma – Milan 

 



Jonggivers 
Lieve jonggivers, de laatste vergaderingen gaan nu in… Hoe spijtig dat ook klinkt, hoe dichter 

we komen bij het zomerkamp! Maar nu gaan we nog even de volgende zonnige 
vergaderingen tegemoet. Vergeet niet om steeds in perfect uniform aanwezig te zijn. 

Vergeet zeker ook geen 50 cent mee te brengen als je graag een drankje hebt in de pauze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 april: 

speelplein/sport 

Vandaag komt het speelplein 
jullie tonen hoe het er bij hen 

aan toe gaat! Ook doen we 
aansluitend nog wat sportieve 

groepsspelen. Klaar om te 
zweten? Kom een kijkje nemen 
op de scouts van 14u tot 17u. 

 

Zondag 1 mei: sjorren 

Vandaag gaan we sjorren zodat 
we klaar zijn om op kamp te 

gaan! Verplichte aanwezigheid 
van 10u tot 17u op de scouts. 

Breng ook €5 mee voor het eten 
in de middag. 

Weekend 6-8 mei: 

TAKWEEKEND! 

JOEPIEEEEE, we gaan op 
takweekend! Bereid je al maar 

voor op het allercoolste 
weekend van je scoutscarrière. 

Verdere info volgt nog. 
Zondag 15 mei:  

Picknick 

Om het jaar goed af te sluiten 
gaan we eens goed picknicken! 
Haal je beste kook/bakkunsten 

al maar boven. Of voor de 
minder goede bakkers onder 

ons, neem maar iets mee vanuit 
de winkel en kom een kijkje 

nemen op de scouts van 14u tot 
17u. 

 

Het zit er jammer genoeg alweer op… "#$ 

We zien elkaar terug op ons zomerkamp,  

tot dan! 

Stevige scoutslinker! 

Stef – Nils – Yentl – Britt  



Zondag 8/05: koken 
Na leefweek zijn jullie echte chefkoks
geworden en dit mogen jullie vandaag
nog eens tonen! We gaan samen een
heerlijk 3gangenmenu koken, welkom
op de scouts van 10u- 14u. Gelieve
voor woensdag 4mei te laten weten
indien je NIET komt en 5euro mee te
nemen. 

De tijd die we al een heel jaar vrezen is aangebroken, de laatste maandlijst is daar :( 
De vergaderingen gaan steeds door op zondag, en we verwachten jullie nog altijd in

perfect uniform (groene broek/rok/ short + hemd) tenzij anders vermeld! 

Zondag 24/04: verrassing
Wat we vandaag voor jullie in petto hebben, gaan we nog even
voor onszelf houden. Kom ontdekken wat we gaan doen van
14u tot 17u! 

Zondag 1/05: sjorren
We gaan nog een laatste keer testen of
jullie sjorskilz op punt staan en of jullie
nog steeds tenten kunnen opzetten
voordat we op kamp vertrekken. Dit van
13u tot 17u, we willen vragen om al thuis
te eten zodat we er meteen kunnen
invliegen! 

Zondag 15/05: vettige vergadering 
Om onze scoutsjaar op dezelfde manier te eindigen, als

we deze begonnen zijn, doen we vandaag een goeie
vettige vergadering.

Voor vandaag is het NIET nodig om in perfect uniform
te komen, doe vooral kleren aan die heeeeeel vuil

mogen worden :D afspraak van 14u tot 17u

Voila, dit was het dan. De laatste maandlijst van dit scoutsjaar. We hopen dat jullie het allemaal
even tof vonden als ons en dat jullie massaal meegaan op zomerkamp

xoxo de giverleiding



 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 april: Jincafe!!! 

Zaterdag 23 april: opkuis jincafé en jeugddag  

Hele dag. Nadien is er nog een BBQ voor ons! Vergeet de 
google forms niet in te vullen als dat nog niet in orde is.  

 

Zaterdag 30 april: Werken op het concert van de fanfare  

Het exacte uur laten we jullie nog weten.  

Zondag 1 mei: Voorbereiden jinstage  

Van 14u tot 17u op de scouts.  

 

 Zondag 8 mei: Jinstage  

Van 14u tot 17u op de scouts.  

Kom gerust wat vroeger om alles klaar te zetten! 

 

Zaterdag 14 mei: Reis bespreken en BBQ  

Van 19u tot 22u30 op de scouts. Wij zullen voor vleesjes zorgen en jullie nog laten 
weten hoeveel euro jullie hiervoor moeten meenemen. Breng ook allemaal iets mee om bij 
de vleesjes te eten. We spreken onderling nog af.  

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 21 mei: werken op Rock Affligem  

11u30 tot 19u aan de bellekouter. 

  

Zaterdag 2 juli: zomerbar op de scouts.  

Hele dag "#$%  

Zondag 3 juli: opkuis zomerbar. Meer info volgt.  

Om 20u spreken we af op de scouts om onze tenten 
voor jinreis eens op te zetten.  

 

 

!!! 9 juli tot en met 20 juli: Jinreis!!!  

 

Tot dan!           

XOXO Kaat & Maud XOXO 



	
	
	
	
	
	

	


