
 

Scouts en Gidsen Ter Alwina Teralfene 

 

HAZELNOOTBOOMPJE 
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   Contactgegevens leiding 2022 - 2023    
          
          
 
 
 
Groepsleiding Yentl Jacob en Wout van Nieuwenhove       
          
Kapoenen   Ester Podevyn  E. Bosteelsstraat 9, Teralfene 0468/22.03.06  ester.podevyn@gmail.com  

 Emiel Lievens  Broekstraat 32, Affligem  0485/92.90.81  emiel@kados.be  
 Luca D'haese   Meersstraat 54/A, Liedekerke 0488/32.07.09  Dhaeseluca312@gmail.com 

 Bert Van Riet  Begonialaan 7, Teralfene  0494/58.34.85  bertvanriet@hotmail.com 

          
Wouters Maud Sterckx  Hoekstraat 13, Iddergem 0471/66.57.46  maud.sterckx@hotmail.com 

 Casper Arijs  Affligemsestraat 429, Liedekerke 0478/29.69.49  casperarys@gmail.com 

 Briek Leupe   Domentstraat 67/A, Affligem 0468/31.89.13  briek.leupe@gmail.com 

 Anthony De Bisschop Potaardestraat 59, Teralfene  0472/49.22.10  Anth.debis@gmail.com 

 Tijs Michiels   Krommaartweg 51, Teralfene  0479/17.97.12  tijsmichiels7@gmail.com 

          
Jonggivers  Stef Van Nieuwenhove  Klapstraat 4, Teralfene   0468/25.67.45  stef.vannieuwenhove@telenet.be 

 Lauren Le Bacq Krommaartweg 9, Teralfene 0473/22.64.68  lauren3108@hotmail.be 

 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 

 Nils De Bolle  Portugeesstraat 157, Teralfene 0475/86.41.13  nils.de.bolle@gmail.com 

          
Givers Britt Peeters  Kerkweg 4, Teralfene  0477/71.04.63  brittpeeters@live.be  
 Wout Van Nieuwenhove  Klapstraat 4, Teralfene   0495/47.72.00   wout190402@gmail.com 

 Yentl Jacob  Vlekkemdorp 34, Vlekkem  0471/64.76.98  yentl.jacob@gmail.com 

 Kaat D'haese  Meersstraat 54/A, Liedekerke 0491/88.35.31  kaat.dhaese@gmail.com 

          
 



Belangrijke data  
 

maandag 10 april – donderdag 13 april 
Paaskamp 

 
vrijdag 28 april – zaterdag 29 april 

Sleepover kapoenen  
 

zaterdag 29 april – zondag 30 april 
Sleepover wouters  

 
vrijdag 21 juli – woensdag 26 juli 

KLEIN ZOMERKAMP  
(kapoenen + wouters) 

 
vrijdag 21 juli - maandag 31 juli 

GROOT ZOMERKAMP  
(jonggivers + givers) 



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? 
 
 



 
 
 

 

Kapoenen 2022 -2023 
 

Hallo liefste kapoentjes! We zitten al aan onze tweede maandlijst van het jaar, dat gaat snel 
he? Hopelijk hebben jullie van onze eerste maandlijst genoten! Wij zijn weer klaar voor een 

tijd vol plezier, verrassingen, spelletjes, vriendjes, vriendinnetjes enzovoort!! 
�
�
Ondertussen kennen jullie ons al, maar hier toch nog eens onze info:  
 
Naam: Ester Podevyn 
Geboortedatum: 22 juni 2003 
Gsm- nummer: 0468 22 03 06 
E-mail: ester.podevyn@gmail.com  
Lievelingseten: frietjes  
Houdt van: muziek luisteren 
Houdt niet zo van: negativiteit  
�����������
���������������������������������������������������
                                                 Naam: Emiel Lievens 

Geboortedatum: 23 november 2004 
Gsm- nummer: 0485 92 90 81 
E-mail: emiel@kados.be 
Lievelingseten: spaghetti carbonara 
Houdt van: taarten bakken 
Houdt niet zo van: vogels 

�
�����                Naam: Luca D’haese 
                     Geboortedatum: 19 augustus 2004 
                     Gsm- nummer: 0488 32 07 09 
                     E-mail: Dhaeseluca321@gmail.com 
                     Lievelingseten: vol-au-vent  
                     Houdt van: feesten 
                     Houdt niet zo van: leren 

�
�
�

                                                                  Naam: Bert van Riet 
                                                                  Geboortedatum; 5 augustus 2005 
                                                                  Gsm-nummer: 0494 58 34 85 
                                                                  E-mail: bertvanriet@hotmail.com 
                                                                  Lievelingseten: watermeloen 
                                                                  Houdt van: scouts en muziek 
                                                                  Houdt niet zo van: school 

�
�
�
�

�
�

 



 
 
 

 

Zaterdag 07/01 
Gelukkig nieuwjaar!!! 

Wij zijn helemaal klaar om dit 
jaar in te zetten met een 

nieuwjaarsfeestje, jullie ook? 
Kom van 18u30 tot 20u30 naar 

de scouts om het  
jaar al feestend  

in te�gaan. 
 

Zaterdag 14/01 
Film 

Weet je wat nog leuker is dan 
een film kijken? Een film kijken 
OP DE SCOUTS natuurlijk! Wij 
zorgen voor lekkere snacks en 

een film, het  
enige wat jullie moeten doen is  
jullie leukste pyjama aandoen 

 en een slaapzak/dekentje 
meenemen. Afspraak  

van 18u30 tot  
20u30. 

 

Zaterdag 21/01 
Verrassingsvergadering 

Verrassing!! Wat we vandaag 
gaan doen is nog een geheim. 
Wil je het te weten komen? 
Kom dan naar de scouts van 

18u30  
tot 20u30. 

 

Zaterdag 28/01 
Kampvuur 

Wie komt de leiding helpen 
met het vuur te maken? Kom 

jullie hier verwarmen van 
18u30 tot 20u30 

zondag 05/02 
Knutselvergadering 

Ook zin om in een lekker warm 
lokaal allemaal samen te 
knutselen? Dan zijn jullie 

allemaal welkom van 14u tot 
17u op  

de scouts! Wat we exact  
gaan knutselen is nog  

een grote  
verrassing! 

zondag 12/02 
Valentijn 

Vandaag is alles in thema van 
liefde en vriendschap! Wil je 

overladen worden met kusjes 
en knuffels van de leiding? Dan 

moet je zeker komen naar  
de vergadering van  

14u tot 17u op  
de scouts. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 

Zondag 19/02 
Carnaval 

’t Is weer zover! Carnaval! Wij 
hebben er weer een jaar naar 
uitgekeken om ons vandaag te 
mogen verkleden in de gekste 

dingen! Kom verkleed naar  
de scouts van 14u tot  

17u om samen  
carnaval te  

vieren! 
 

Zondag 26/02 
Geen vergadering! 

Jammer genoeg is er vandaag 
geen vergadering want jullie 
leiding is op teambuilding! !  

Volgende week zijn we er weer 
met een super-de-max-
vergadering! De leiding  

mist julie nu al!  
 

Zondag 05/03 
Pannenkoekenvergadering 

Eet jij ook zooo graag 
pannenkoeken als de leiding? 

Kom dan mee helpen alle 
ingrediënten zoeken, daarna  

zelf bakken en natuurlijk 
opsmikkelen!! Afspraak 

 van 14u tot 17u  
op de scouts. 

 

Zondag 12/03 
Sportvergadering 

Spaar al jullie energie voor 
onze sportvergadering! 

Vandaag geven we elke sport 
een kans. Jullie zijn welkom in  

sportkledij van 14u  
tot 17u. 

Zondag 19/03 
Vettige vergadering 

Bloem, boter, melk, eieren… 
Vandaag gebruiken we deze 
ingrediënten niet voor een 

lekkere cake, maar wel voor 
onze vettige vergadering! Doe 
jullie vuilste kleren aan want 

proper  
zullen we niet blijven! 

 Kom je uitleven  
van 14u tot  

17u. 

Zondag 26/03 
Allen tegen de leiding 

Rol jullie mouwen al maar op 
want de leiding zal zich niet 

zomaar laten doen! Kom (als je 
durft) en probeer de leiding te 

verslaan  
in allerlei spelletjes  

van 14u tot  
17u. 

 

Bert, Emiel, Ester en Luca 



Liefste Wouters 
 

Hier is onze tweede maandlijst! JOEPIE!!!!!!!!! We kijken er al naar uit om er samen met 
jullie er een mega fantastisch super cool 2023 van te maken! Wij hopen jullie elke zondag 

van 14u tot 17u (tenzij anders vermeld) op de scouts te zien en dat steeds in perfect 
uniform! Vergeet ook geen centjes mee te brengen voor het aanschaffen van een nieuwe 

drankkaart als je graag een fanta of cola in de pauze drinkt.  
!!! In januari zullen de vergaderingen plaatsvinden op zaterdag van 18u30 tot 20u30 

aangezien jullie allerliefste leiding dan spijtig genoeg examens heeft!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 7 januari: Drie koningen  

Schraap alvast jullie keel en zet jullie 
allermooiste kroon op! Vandaag gaan we 

langs de deuren om heel Teralfene te laten 
genieten van onze zangkunsten. Jullie 

worden verwacht om 18u30, om 20u30 
gunnen we de stemmen weer wat rust en 

mogen jullie naar huis. 

Zaterdag 14 januari: feest! 
GELUKKIG NIEUWJAAR! Het 

nieuwe jaar is ondertussen al 
even bezig maar het is nooit te 

laat voor een goed feestje! 
Trek zeker warme kleren want 
vandaag vieren we het nieuwe 

jaar met kampvuur en een 
goed feestje! Afspraak van 

18u30 tot 20u30. 
 

Zaterdag 21 januari: 
Film 

Cinema in het wouterlokaal! Benieuwd 
welke film ze vandaag draaien in onze 

cinema? Breng gerust iets om te 
knabbelen mee.  

Kom het ontdekken van 18u30 tot 
20u30. 

 

Zaterdag 28 januari: 
Gezelschapspelletjes 

Ganzenbord, Uno of toch liever 4 op een 
rij? Vanavond spelen we gezellig 
spelletjes met z’n allen. Breng zeker je 
favoriete gezelschapsspelletje mee!!  
Afspraak van 18u30 tot 20u30. 

 

 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zondag 5 februari: Knutselen  

Vandaag helpen we de natuur een handje. We 
knutselen van alles in het voordeel van onze 
geliefde planeet aarde! Afspraak van 14u tot 

17u. 

Zondag 12 februari: 
Valentijn 

Love is in the air!! Valentijn in 
aantocht! Heb je jouw perfect match 
nog niet gevonden? Misschien wacht 

hij/zij wel op de scouts! Kom het 
ontdekken op de scouts van 14u tot 

17u. 
 

Zondag 19 februari: het 
grote WC-rollen spel 

Typisch wordt een velletje wc-papier 
gebruikt om je billen mee af te kuisen 

na een kleine of grote boodschap. 
Maar weet je waarvoor een rolletje 
wc-papier nog allemaal kan dienen? 
Kom het ontdekken met ons van 14u 

tot 17u.  
Zondag 26 februari: GEEN 

VERGADERING 
Spijtig genoeg is er vandaag geen 

vergadering want jullie leiding is op 
teambuilding. Niet getreurd, volgende 
week staan we er weer met een leuke 

vergadering voor jullie! 

 
 

Haal je mooiste verkleedkostuum boven 
want we brengen een bezoekje aan 

carnaval Denderleeuw! Kom meevieren 
en doe genoeg warme kleren aan. 

Afspraak van 14u tot 17u. 
 
 Zondag 5 maart: Carnaval  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

Zondag 12 maart: Boskabouters 

Altijd al willen weten waar een 
boskabouter zijn dag mee vult? Vandaag 
spelen we het grote boskaboutersspel! 

Kom zeker meespelen van 14u tot 17u op 
de scouts.  

Zondag 19 maart: 
tweelingenspel 

Een eeneiige of twee eiige 
tweeling, ken jij het verschil? 

Twee jongens, twee meisjes of 
een meisje en een jongen. 

Tweelingen lijken op elkaar, 
maar verschillen ook van elkaar. 

Benieuwd wie jouw tweeling 
broer/zus voor 1 dag is? Kom 

het ontdekken op de scouts van 
14u tot 17u.  Zondag 26 maart: 

Kookvergadering 

Vandaag duiken we samen de keuken 
in en maken we onszelf een heerlijke 
maaltijd. Breng 4 euro mee voor het 

lekkere eten en vergeet zeker ook jullie 
kooktalent niet. Afspraak op de scouts 

van 10u tot 14u. 
 

 
 

 
Ziezo, dat was de tweede maandlijst van het scoutsjaar alweer! Wij kijken er naar uit 
om elke zondagmiddag met jullie door te brengen en binnenkort samen op paaskamp 

te gaan. Het paaskamp gaat door van maandag 10/04 t.e.m. donderdag 14/04. Hierover 
volgt nog meer informatie.  

Stevige scoutslinker van jullie leiding! 
Casper – Yorick – Maud – Anthony – Tijs – Briek  

 



Maandlijst jonggivers januari - maart 
 

Dag liefste jonggivertjes! 
Hier zijn we dan weer met een kersverse maandlijst gevuld met super leuke 

vergaderingen! Wij zullen alvast aanwezig zijn, hopelijk zijn jullie ook weer allemaal van 
de partij! 

 
!! OPGELET: In januari vinden de vergaderingen plaats op zaterdag van 19u – 22u !! 

 
 
 
Zaterdag 7 januari – Driekoningen 
Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed… Vandaag gaan we 
Teralfene rond om de mensen onze beste zangskills te tonen. Warm je 
stembanden dus maar alvast op! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 14 januari – Nieuwjaarsfeestje 
Het nieuwe jaar is eigenlijk al begonnen, maar dat betekent niet dat we dit niet 
meer kunnen vieren! Trek jullie mooiste kleren aan en kom met ons gezellig 
samenzitten om het nieuwe jaar goed in te wijden! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 21 januari – Casino/spelletjes 
Vandaag houden we een casino-en-spelletjesavond! Neem je favoriete 
gezelschapsspel mee, of kom een kaartje leggen, aan jou de keus! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 28 januari – Kampvuur 
Vandaag houden we het chill door een vuurtje te stoken ;) Kom er gezellig 
bijzitten om wat bij te praten met je medejonggivers en op te warmen in deze 
koude weken. 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 

!! Vanaf nu vinden de vergaderingen terug plaats op zondag !! 
 
Zondag 5 februari – Schaatsen 
Aangezien we er vorige keer jammer genoeg niet geraakt zijn, gaan we dit 
vandaag goedmaken. Hieronder nog eens een lijstje van wat je zeker mee moet 
hebben: 

- Handschoenen 
- Dikke kousen 



- €6 
Afspraak om 13u45 aan de schaatsbaan, we zullen rond 16u45 klaar zijn 
 
Zondag 12 februari – Valentijn 
Love is in the air… Ruiken jullie het ook? Cupido is weer aan het rondvliegen, 
misschien komt hij ook eens langs op de scouts…  
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 19 februari – Toneel 
Vandaag geeft Carpe Diem een voorstelling en aangezien er heel wat 
scoutsleden in meedoen gaan wij hen gaan supporteren! 
Afspraak om 14u op de scouts, we zullen om 17u terug zijn 
 
Zondag 26 februari – Geen scouts 
De leiding is op leidingsweekend dus jullie zullen ons moeten missen vandaag :(  
 
Zondag 5 maart – Kiek vergadering 
Tok tok tok! Vandaag is het thema kiekens! We spelen spelletjes over/van/met 
kippen. Benieuwd wat we in petto hebben voor jullie? Kom het ontdekken! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 12 maart – Quiz 
We spelen een spel vanavond! Zijn jullie in staat om onze quiz op te lossen? 
Kom jullie koppen bijeen steken en bewijs het ons! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 19 maart – Sjorvergadering 
Vandaag gaan we jullie weer wat technieken aanleren, zodat jullie tegen 
zomerkamp allemaal experts zijn! Deze vergadering is verplicht, gelieve iets te 
laten weten indien je er niet bij kan zijn. 
Afspraak van 10u – 17u op de scouts 
 
Zondag 26 maart – Boefvergadering  
We sluiten deze maandlijst goed af met een welverdiende boefvergadering! 
Neem/maak allemaal iets mee om te eten en kom het gezellig samen opeten 
met de rest! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
 
 



Ziezo, dit was het dan weer, helaas moeten wij hier afscheid nemen van jullie :(  
Maar niet getreurd! Binnenkort komt er weer een kersverse maandlijst op jullie af! Iets 

om naar uit te kijken dus ;) 
 

Ondertussen een stevige scoutslinker van jullie leiding 
Athalia – Emma – Lauren – Nils – Stef  



 

 

 

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 

 



	
	
	
	
	
	

	


