
 

 

 

Hoi hoi Givers! Kerst en Nieuwjaar zitten er alweer op, wat betekent dat de wekelijkse 
scoutsactiviteiten weer voor de deur staan, joepieeee!! Vergeet zeker je drankkaart 
niet en kom steeds in perfect uniform naar de scouts. We zullen het nieuwe jaar eens 
goed inzetten! Opgelet: In januari zijn de vergaderingen steeds op zaterdag. 

 

Zaterdag 7 januari - Driekoningen 

Vandaag gaan we langs de huizen en 
cafeetjes om een centje in te zamelen en 
driekoningen te zingen. Doe je mooiste 
koningsoutfit aan en kom van 19u tot 22u 
naar de scouts.  

 

 

Zaterdag 14 januari – 
Nieuwjaarsfeestje 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten 
gaan we het giverlokaal eens helemaal op 
z’n kop zetten! Kom dan ook in je meest 
fancy outfit. Dit wil je niet missen! 
Afspraak van 19u tot 22u op de scouts.  

 

 

Zaterdag 21 januari – Dropping 

Vanavond worden jullie gedropt. 
Neem de streekkaart alvast eens 
goed door. Als je een kompas hebt, 
mag je deze zeker meenemen! 
Afspraak van 19u tot 22u op de 
scouts.  

 



 
Zaterdag 28 januari – Film 

Vanavond kijken we een filmpje. Benieuwd welke? 
Romcom of thriller? Kom dan zeker van 19u tot 22u 
naar de scouts.  

 

 

Zaterdag 4 februari tot vrijdag 10 februari - Leefweek  

Dit jaar is het leefweek van ZATERDAG 4 februari tot vrijdag 10 
februari. Ja, je hebt het goed gelezen! Leefweek start op een 
zaterdag. Verdere info volgt nog.  

 

 

 

Zondag 19 februari – Valentijn  

Een crush op iemand van de mede-givers? Of op iemand van 
de leiding? Now is the time to shoot your shot! Afspraak van 
14u tot 17u op de scouts.  

 

 

Zondag 26 februari – Leidingsweekend 

De leiding gaat op leidingsweekend. Zondag zullen 
we nog een beetje moeten bekomen, dus vandaar 
geen vergadering ☹"#$  Niet getreurd, volgende 
week zijn we weer van de partij!  

 

 

Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart – Takweekend 

Joehoeee, we gaan op takweekend dit jaar! Meer info volgt 
nog! 



Zondag 12 maart – Sjorren 

Jaja, hier zijn we weer. Sjorvergadering! 
Aanwezigheid is verplicht dus laat iets weten als je 
niet kan komen. Neem ook zeker €4 mee voor jullie 
middagmaal. Afspraak van 10u tot 17u op de scouts!  
 

 

Zondag 19 maart – Dorpsspel  

Opgepast Teralfene! Onze Givers komen de 
straten weer onveilig maken. Be prepared! 
Afspraak van 14u tot 17u op de scouts.  

 

 

Zondag 26 maart – Sport en spel 

Zin om eens goed te zweten? Of gewoon goesting om 
een beetje te sporten? Kom dat zien van 14u tot 17u 
op de scouts. 

 

 

Stevige scoutslinker 

Yentl – Kaat – Britt - Wout 

 


