
 

 

 

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 

  


