Scouts en Gidsen Ter Alwina Teralfene

HAZELNOOTBOOMPJE

Das Goesting!

NUMMER 1

Contactgegevens leiding 2022 - 2023

Groepsleiding

Yentl Jacob en Wout van Nieuwenhove

Kapoenen

Ester Podevyn
Emiel Lievens
Luca D'haese
Bert Van Riet

E. Bosteelsstraat 9, Teralfene
Broekstraat 32, Affligem
Meersstraat 54/A, Liedekerke
Begonialaan 7, Teralfene

0468/22.03.06
0485/92.90.81
0488/32.07.09
0494/58.34.85

ester.podevyn@gmail.com
emiel@kados.be
Dhaeseluca312@gmail.com
bertvanriet@hotmail.com

Wouters

Maud Sterckx
Casper Arijs
Briek Leupe
Anthony De Bisschop
Tijs Michiels

Hoekstraat 13, Iddergem
Affligemsestraat 429, Liedekerke
Domentstraat 67/A, Affligem
Potaardestraat 59, Teralfene
Krommaartweg 51, Teralfene

0471/66.57.46
0478/29.69.49

maud.sterckx@hotmail.com
casperarys@gmail.com

0468/31.89.13
0472/49.22.10
0479/17.97.12

briek.leupe@gmail.com

Jonggivers

Stef Van Nieuwenhove
Lauren Le Bacq
Athalia Derick
Emma Van Nieuwenhove
Nils De Bolle

Klapstraat 4, Teralfene
Krommaartweg 9, Teralfene
Daalstraat 32, Teralfene
Kleine Heideweg 5, Teralfene
Portugeesstraat 157, Teralfene

0468/25.67.45
0473/22.64.68
0468/20.22.15
0488/51.58.19
0475/86.41.13

stef.vannieuwenhove@telenet.be
lauren3108@hotmail.be
athalia.derick@gmail.com
emmavannieuwenhove@telenet.be
nils.de.bolle@gmail.com

Givers

Britt Peeters
Wout Van Nieuwenhove
Yentl Jacob
Kaat D'haese

Kerkweg 4, Teralfene
Klapstraat 4, Teralfene
Vlekkemdorp 34, Vlekkem
Meersstraat 54/A, Liedekerke

0477/71.04.63
0495/47.72.00
0471/64.76.98
0491/88.35.31

brittpeeters@live.be
wout190402@gmail.com
yentl.jacob@gmail.com
kaat.dhaese@gmail.com

Anth.debis@gmail.com

tijsmichiels7@gmail.com

Belangrijke data
zondag 23 oktober
Groepsfoto
maandag 26 december
Winterdag
maandag 10 april – donderdag 13 april
Paaskamp
vrijdag 21 juli – woensdag 26 juli
KLEIN ZOMERKAMP
(kapoenen + wouters)
vrijdag 21 juli - maandag 31 juli
GROOT ZOMERKAMP
(jonggivers + givers)

Beste kapoenen, wouters, jonggivers, givers en ouders
Helaas verlaten dit jaar Lien, Marthe, Milan en Lisa 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 “Das Goesting”.
In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze
zien we als het symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het
woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste
woord van de Nederlandse taal.
Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende
kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons?
Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover
na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze
motivatie.

Zin in Scouting
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan
scouting te doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts
om ook in het weekend plezier te maken met je
klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag
bij de scouts!

Kiezen voor Scouting
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is
een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt
verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine daden
zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, elkaar en de
wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten
we de leden met heimwee of zetten we een financiële actie
op voor mensen die extra steun nodig hebben.
Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet
kan aansluiten bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het
jonggiverweekend samenvalt met die belangrijke volleybalmatch op zaterdag, maak
jij zelf de keuze tussen beide. We maken ons engagement bespreekbaar en hebben
begrip voor elkaars prioriteiten.

Talenten in de verf
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we kunnen. We
vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en andere rituelen.
Appreciatie geeft een boost aan onze motivatie. Bij de scouts is het elke dag
complimentjesdag.

Scouting doe je samen
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en
vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen
leiden tot een hechte band en vormen de motor voor meer. We maken samen werk
van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is.

Scouts als identiteit
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep
mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie
we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de
jeugdbeweging of tijdens een internationale uitwisseling met een buitenlandse
scoutsgroep.
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en
zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven
niet bij de pakken neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we
samen met ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen
aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet
voor even, maar voor het leven. DAS Goesting!
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!
Ester – Emiel – Bert – Luca – Maud – Casper – Tijs – Anthony – Briek – Stef –
Lauren – Athalia – Emma – Nils – Britt – Wout – Kaat – Yentl

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?

20

20

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
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De allereerste vergadering van het jaar… spannend! Vandaag gaan we zorgen dat we de
rest van het jaar in een leuk lokaal kunnen doorbrengen, neem dus gerust iets mee om te
versieren! Buiten dat spelen we ook nog kennismakingsspelletjes om elkaar beter te leren
kennen. Iedereen welkom van 14 uur tot 17 uur.
GVUKHN

VRZVIL - 2V
Woehoe we gaan naar het bos!!
Omdat er geen leukere plek is om te spelen dan tussen de bomen, nemen
we jullie vandaag mee naar het bos van Liedekerke! Graag vragen wij aan
een paar lieve ouders om de kindjes zelf naar daar te voeren.
(Ev. carpoolen…) We spreken af op de scouts om 14 uur en we zullen om
16u40 klaarstaan aan de ingang van het bos om terug opgehaald te worden!
GVUKHN , VRZVIL - BOL SVJR 7VSTL
Helpen jullie Sherlock Holmes met het oplossen van een mysterie? Kunnen jullie bewijzen
dat jullie ook goede detectives zijn? Kom het bewijzen op de scouts van 14u tot 17u.
GVUKHN
VRZVIL - BW VVRQL L NHKL PUN
Hoe goed kennen jullie de sprookjes? Kom het te weten
op onze sprookjesvergadering van 14u tot 17u.
GVUKHN
VRZVIL - 6 VLW MVZV
Poets vandaag extra goed jullie tanden want vandaag nemen
we een groepsfoto! Neem jullie mooiste glimlach mee van
14u tot 17u.
GVUKHN
VRZVIL - 7HSSV LLU
Lukt het jullie om de leiding bang te maken? Trek je griezelkostuum aan
en kom griezelen op de scouts van 14u tot 17u.
GVUKHN

UV LTIL - BJOHHZ LU

Joepie! Vandaag gaan we schaatsen! We spreken af aan de schaatsbaan te Liedekerke om
14u, jullie mogen jullie kindje(s) terug komen ophalen om 16u30. Verdere info volgt nog!
GVUKHN
UV LTIL - 6HU LUIV K
Neen, geen gekwaak vandaag, wel een super tof spelletje! Kom het op de scouts
ontdekken van 14u tot 17u.

GVUKHN
UV LTIL - :VVR L NHKL PUN
Zet jullie koksmuts maar al op want vandaag gaan we lekker koken, van 14u tot 17u.
Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen!
GVUKHN
UV LTIL - 9PU ZHNL
Dit jaar zijn er geen jins ,maar vandaag doet jullie leiding alsof ze nog eens jins zijn.
Allemaal welkom op de jinstage van 14u tot 17u!
GVUKHN

KLJLTIL - BPUZL RSHH

Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest want vandaag komt
Sinterklaas! Help je graag roetpiet snoepjes uitdelen? Kom dan naar de
scouts van 14u tot 17u.
GVUKHN
KLJLTIL - @ P
Vergeet vandaag zeker je verstand niet mee te nemen want we gaan quizzen! Weet jij
alles over ………… ? Kom dan zeker naar de scouts van 14u tot 17u!
GHZL KHN
KLJLTIL - 6L LS JOHW WLSSLZQL
Vanavond spelen we gezellig binnen (lekker warm!) gezelschapspelletjes! Als jij een heel
leuk spelletje thuis hebt liggen, neem deze dan gerust mee. Wees gerust, wij voorzien
ook leuke spelletjes! Afspraak ZATERDAGAVOND van 18u30 tot 20u30.
HHUKHN
KLJLTIL - 8=C5A416
Vandaag is er onze superleuke winterdag. Verdere informatie volg nog!
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Liefste woutertjes,
Hier onze allereerste maandlijst! JOEPIE!!!!!!!!! Dit jaar blijft Casper nog steeds
jullie trouwe leiding. Maar zoals jullie al gehoord hebben, zullen zij versterking
krijgen van Tijs, Briek, Anthony en Maud. Samen vormen zij dit jaar de
wouterleiding!
We kijken er al naar uit om er samen met jullie een mega fantastisch super cool
scoutsjaar van te maken! Wij hopen jullie elke zondag van 14u tot 17u (tenzij
anders vermeld) op de scouts te zien, in perfect uniform!!! Vergeet ook geen
centjes mee te brengen voor het aanschaffen van een drankkaart als je graag een
fanta of cola in de pauze drinkt.

Zondag 25/09 - Kennismaking en lokaal versieren

WOEHOEE alweer een nieuw scoutsjaar!! Vandaag leren we
elkaar allemaal een beetje beter kennen. En leren jullie de
leiding ook wat beter kennen. We gaan ook ons lokaal
versieren dus breng gerust iets mee om het lokaal op te
fleuren! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u.

Zondag 02/10 – Ridders en prinsessen

Altijd al een prinses of ridder willen zijn?
Vandaag is jullie kans! Duik mee terug in de tijd
en kom meespelen van 14u tot 17u op de scouts.

Zondag 09/10 – Streepjesspel

Een streepje muziek, een dikke streep door een fout op je
toets, iets onderlijnen of streep door je rekening. Vandaag
spelen we het GROTE streepjesspel. Benieuwd wat dat juist
is? Kom dat ontdekken van 14u tot 17u op de scouts.

Zondag 16/10 – WK stokpaardrijden

HOP HOP HOP paardje in galop. Vandaag organiseren we het
Wouter Kampioenschap stokpaardrijden. Zet je beste
beentje voor en kom mee galopperen op onze jumping. Of
juist je mooiste kunstjes tonen tijdens de dressuurronde.
Afspraak van 14u tot 17u.

Zondag 23/10 – Verrassing

Wat we vandaag spelen verklappen we nog niet. Maaaarrrr
het zal zeker en vast kei leuk worden, beloofd! Zijn jullie ook
benieuwd welk supercool spel jullie leiding weer voor jullie in
petto heeft? Kom dan zeker eens kijken want dit willen jullie
absoluut niet missen!!!!! Breng ook jullie mooiste glimlach mee
want vandaag is het ook groepsfoto!!! Kom in perfect uniform
en SAY CHEEEEESSSEEEE.

Zondag 30/10 – Halloweenvergadering

Halloween is men favoriete feest want dan ben ik
verkleed in een griezelbeest…Trek vandaag je mooiste
Halloween kostuum aan en kom mee griezelen op de
scouts. Van 14u tot 17u.

Zondag 6/11 – Bosspel

Vandaag gaan we naar het bos. Trek jullie warme kleren
aan en vraag aan mama of papa of zij ons naar/terug van
het bos willen voeren. We spreken af om 14u aan de scouts
en opnieuw om 16u30 op de parking van Liedekerke bos.

Zondag 13/11 – Balspelen

Een tennisbal, voetbal, volleybal, honkbal, basketbal,
petanquebal, bowlingbal, ping pong bal, golfbal, ….
Benieuwd met welke ballen we vandaag allemaal
spelen? Kom het ontdekken van 14u tot 17u.

Zondag 20/11 – Continenten vergadering

Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de
woestijn. Van Afrika tot in Amerika, ja wij zijn zoveel
mooier als we samen zijn!
Vandaag verkennen we met zen allen de wereld! Kom mee op
avontuur van 14u tot 17u.

Zondag 27/11 – Allen tegen de leiding

Denken jullie sterker, slimmer, sluwer te zijn dan de
leiding? Neem het tegen ons op en bewijs jullie als wouters.
The battle is on! Afspraak van 14u tot 17u.

Zondag 4/12 - Sinterklaas

Sinterklaas kapoentje leg wat in men schoentje, leg wat in
men laarsje dank u sinterklaasje… Het is weer tijd voor de
sint zijn jaarlijks bezoekje aan de scouts. Benieuwd wat de
Sint voor al die brave woutertjes bij heeft? Kom het
ontdekken van 14u tot 17u.

Zondag 11/12 – Schaatsen

We gaan schaatsen, joepieeee! Vergeet zeker geen:
! Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen
! 6 euro
! Vragen we aan mama of papa of zij ons willen voeren
naar de schaatsbaan of terug
! Van 14uur tot 17uur (afspraak om 14u op de scouts
en om 16u40 aan de schaatsbaan)
Afspraak om 14u op de scouts.
Zaterdag (!!) 17/12 – Quiz

Denk jij dat je goed bent in het oplossen van quizvragen?
Of misschien zijn rekensommen wel meer iets voor jou?
Denk jij dat je echt àlles weet? Of ben jij meer een
teamspeler? Kom dit dan bewijzen op zaterdag van
18u30 tot 20u30 op de scouts. En wie weet word jij wel
de slimste wouter van Ter Alwina.

Winterdag op 26 december

Het wordt terug kouder. Maar dat houdt ons niet tegen
om weer een spetterende winterdag voor jullie te
organiseren. Wat? Waar? Wanneer? En hoe? Dat kunnen
we nog niet vertellen, maar hou deze datum alvast vrij.
Verdere informatie volgt nog.

Voila, dat was de eerste maandlijst van het nieuwe scoutsjaar! Wij kijken er
alvast naar uit om elke zondagmiddag met jullie door te brengen. Hopelijk jullie
ook? Stevige scoutslinker van jullie leiding!
Casper –Tijs – Anthony – Briek – Maud

Maandlijst jonggivers september - december
Dag allerliefste jonggivers! Eindelijk weer tijd om aan een nieuw scoutsjaar te beginnen
vol met keitoffe vergaderingen en veel nieuwe vrienden. Jullie leiding heeft er alvast
enorm veel zin in, jullie ook?
!! Vanaf dit jaar hoef je geen 50 cent meer mee te nemen, we werken vanaf nu met
drankkaarten van €6 die je bij de leiding kan aankopen.

Zondag 25 september: kennismaking en lokaal versieren
We vliegen er meteen in en maken van ons lokaal de ideale chillplek. Breng
wat versiering mee en doe kleding aan waar verf op mag komen, want we
zouden geen scouts zijn zonder ons vuil te maken vanaf dag 1 !
Afspraak van 14u – 17u op de scouts
Zondag 2 oktober: Dorpsspel (foto zoektocht)
Hoe goed kennen jullie Teralfene? Kom jullie
oriëntatieskills testen tijdens ons superleuk
dorpsspel!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts

Zondag 9 oktober: battle der battles
Altijd al benieuwd geweest of je het kan opnemen tegen je leiding? Kom ons
uitdagen op de battle der battles!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts

Zondag 16 oktober: Bos
Vandaag gaan we naar het bos! We worden één met de
natuur terwijl we allerlei spelletjes spelen.
Kom zeker met de fiets!
Afspraak om 13u45 op de scouts, het kan zijn dat we iets
later dan 17u terug zullen zijn

Zondag 23 oktober: Escape room + groepsfoto
Denken jullie te kunnen ontsnappen uit onze zelfgemaakte escaperoom? Kom
bewijzen dat jullie overal uit kunnen ontsnappen!
Vandaag is het ook groepsfoto, dus zorg ervoor dat je in perfect uniform komt.
Afspraak van 14u – 17u op de scouts
Zondag 30 oktober: Halloween
Wisten jullie dat het spookt op de scouts? Het zit hier vol met griezelige
beesten op Halloween, tijd om daar eens iets aan te doen!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts, als je durft…
Zondag 6 november: Sjorvergadering
De eerste sjorvergadering van het jaar is een feit!
Vandaag gaan we jullie skills opfrissen zodat jullie
zeker klaar zijn voor zomerkamp!
Dit is een verplichte vergadering, het is dus ook de
bedoeling dat je hier aanwezig bent.
Afspraak van 10u – 17u op de scouts
Zondag 13 november: Laddercompetitie
Vandaag doen we laddercompetitie. Ben je benieuwd waar jij zal eindigen?
Kom zeker meedoen!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts

Zondag 20 november: Media spel
Kennen jullie de laatste Tiktok trends?
Weten jullie hoe je makkelijk meer volgers
krijgt? Vandaag
gaan we gebruik maken van het bekendste
fenomeen van de laatste jaren: social
media.
Afspraak van 14u – 17u op de scouts
Zondag 27 november: Schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen! Hieronder een lijstje van wat je zeker niet mag
vergeten:
- Handschoenen
- Dikke kousen
- €6
We gaan met de fiets naar de schaatsbaan, vergeet deze dus zeker ook niet!
Afspraak om 13u45 op de scouts, het kan zijn dat we iets later dan 17u terug
zullen zijn
Zondag 4 december: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons… Sinterklaas!
Ben jij braaf geweest dit jaar of zal je in de zak gestopt worden? Kom het
vandaag ontdekken!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts
Zondag 11 december: Australische achtervolging
Vandaag spelen we Australische achtervolging! Benieuwd wat dit juist is? Kom
dan zeker eens piepen!
Afspraak van 14u – 17u op de scouts

ZATERDAG 17 december: Dropping
Jaja, hier is ie weer… de befaamde
dropping! Hopelijk kunnen jullie
kaartlezen, anders zal het een
lange vergadering worden "
Afspraak van 19u – 22u op de
scouts

Helaas zit de eerste maandlijst er alweer op *snik*
Gelukkig komt er al gauw weer een nieuwe aan
Wees maar gerust, jullie zijn nog niet van ons af !
Stevige scoutslinker
Athalia – Emma – Lauren – Nils – Stef

Givers
Dag allerliefste Givers! Het nieuwe scoutsjaar is alweer gestart en wij kunnen niet wachten
om jullie wekelijks te mogen ontvangen voor onze fantastische vergaderingen!! Wees
steeds aanwezig in perfect uniform en vergeet jullie drankkaart niet mee te brengen voor
een drankje in de pauze.

Zondag 25 september: Lokaal inrichten
Een nieuw scoutsjaar, een nieuwe groep givers, maarrr…wel nog steeds
hetzelfde gezellige giverlokaal! Al kan het misschien wel een opfrissing
gebruiken. Kom vandaag samen met ons het lokaal wat aankleden,
ondertussen kunnen we elkaar ook wat beter leren kennen!
Breng gerust zelf iets mee voor het lokaal.
Afspraak van 14u tot 17u

Zondag 2 oktober: Kermis
Vandaag trekken we richting Liedekerke om te bekijken wat de
kermis daar ons allemaal te bieden heeft. Zijn jullie ook
benieuwd of het daar zo plezant is als op Kermis Teralfene?
Kom het samen met ons ontdekken van 14u tot 17u
Vergeet niet met de fiets te komen!

Zondag 9 oktober: Weerwolven
Hebben jullie er ook altijd van gedroomd eens echt wakker te worden in
Wakkerdam? Dan is dit jullie kans! Kunnen de burgers al hun opdrachten
vervullen of worden ze allemaal vermoord door de weerwolven?
Kom samen met ons de weerwolven ontmaskeren van 14u tot 17u

Zondag 16 oktober: Sjorvergadering
Jaja het is zover…vandaag hebben jullie de kans om indruk te maken op de
leiding met jullie sjortalenten! Steek de handen alvast uit de mouwen
want wij mogen dit jaar de constructie voor de groepsfoto sjorren.
Afspraak op de scouts van 10u tot 17u
en breng 3 euro mee voor jullie middageten.

Zondag 23 oktober: Groepsfoto
Oefen alvast jullie mooiste lach want vandaag wordt de groepsfoto
genomen! Na de groepsfoto breken we onze prachtige constructie
opnieuw af en amuseren we ons nog met enkele balspelen.
We zien elkaar op de scouts van 14u tot 17u

Zondag 30 oktober: Bos + Picknick
Smeer jullie beentjes maar in want vandaag springen we nog
eens op onze fiets om naar Liedekerke bos te gaan. Eens
aangekomen gaan we genieten van een lekkere picknick.
Breng dus allemaal iets lekker mee en vergeet jullie fiets niet!
Afspraak van 14u tot 17u

Zondag 6 november: Boekskesquiz
Seg hebt ge het al gehoord? Die twee hebben dus naar het schijnt al een
half jaar een relatie he! En dan de zoon van dingske…wat heeft diene nu
weer uitgestoken. Zijn jullie op de hoogte van de laatste roddels?
Kom vandaag jullie kennis testen van 14u tot 17u

Zondag 13 november: Rage room
AAAAAH is er bij jullie ook een frustratie die eruit moet? Dan bieden
wij jullie vandaag de kans al jullie frustraties weg te werken!
Kom je uitleven van 14u tot 17u

Zondag 20 november: Schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen in Liedekerke!
Vergeet dus zeker niet aan de volgende dingen te denken:
• Een extra paar (dikke) kousen
• Handschoenen
• 6 euro
• Kom met de fiets
Afspraak op de scouts van 13u30 tot 17u

Zondag 27 november: Bekertoernooi
Vandaag gaan we op zoek naar de winnaar van onze beker!
En dat mag je letterlijk nemen. Krijg jij de beker in handen?
Kom je skills tonen van 14u tot 17u

Zondag 4 december: Sinterklaas
Vorig jaar waren er “geen stoute kinderen”, maar is dat dit jaar ook
zo? Hopelijk zijn jullie het afgelopen jaar allemaal voorbeeldige
givertjes geweest want vandaag komt de sint langs.
Afspraak van 14u tot 17u

Zondag 11 december: Kaffeklesj
December…de maand van gezellig samen Kerstmis vieren, de eerste
vrieskou, maar spijtig genoeg ook van de examens. Heb je nood aan
wat ontspanning tijdens al dat leren? Dan zijn jullie meer dan welkom
om vandaag eens op de scouts te passeren wanneer het jullie past.
Ons lokaal staat open van 14u tot 17u

Zaterdag 17 december: Secret Santa
It’s the most wonderful time of the year… Vanavond vieren we samen
Kerstmis en we worden elkaars secret Santa.
Breng dus allemaal een cadeautje mee van max 5 euro.
We zien elkaar van 19u tot 22u

De eerste maandlijst is alweer aan zijn einde gekomen. Op maandag 26 december
zien we elkaar nog eens terug op onze winterdag, verdere info hierover volgt nog.
Fijne feesten en tot bij de volgende maandlijst!
Stevige scoutslinker van jullie leiding!
Britt, Kaat, Wout en Yentl

