
 



Groepspraatje 
 

Beste scoutsvrienden, 

 
Na een geslaagd scoutsjaar en -kamp staat er weer een dol-enthousiaste 

leidingsploeg op jullie te wachten! We hopen dat we weer veel bekende, maar 

ook nieuwe gezichtjes zullen zien in september. Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij! 

 
We nemen ook dit jaar jammer genoeg afscheid van enkele leiding: Willem, 

Lana, Chiel, Ben, Joyce, Joran en Louis. Heel hard bedankt voor jullie inzet! 

Daarnaast verwelkomen we natuurlijk ook een heleboel nieuwe enthousiaste 

leiding: Liesel, Aline, Menno, Axel, Kobe, Niels, Yasmine, Sofie, Willem en Juul. 

 
Zondag 5 september zal de eerste scoutsvergadering plaatsvinden van 14u-17u. 

Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten voor de inschrijving van nieuwe 

leden. de groepsopening zal starten om 16u30 en iedereen is welkom om een 

kijkje te komen nemen! Het weekend van de 18de en 19de september is het 

geen scouts voor de leden want de leiding gaat op jaarplanningsweekend om 

een mega geweldig jaar voor te bereiden! 

 
Ook willen we jullie nog even bedanken voor het prachtige jaar dat we gehad 

hebben als groepsploeg. We blijven echter nog allemaal leiding dus je zal ons 

nog wel eens zien! Binnenkort zullen we ook onze nieuwe groepsploeg bekend 

maken, dus hou zeker onze Facebookpagina en Instagram in de gaten. 

 
Stevige linker, 

De groepsploeg 

 

 

Senne Cycon 

Kobe Peeters  



Overzicht september 
 

Zondag 5 september 1e vergadering 14u-17u & 

groepsopening rond 16u30 

Zaterdag 11 september 14u-17u 

Zaterdag 18 – zondag 19 september Geen scouts, de leiding is op 

jaarplanningsweekend 

Zaterdag 25 september 14u-17u 

 
Opgelet! Deze data & uren zijn onder voorbehoud, controleer ook altijd het 

specifieke programma per tak!!! 

 

Scoutsshop 
In oktober komt de scoutsshop (Hopper) weer naar onze lokalen (indien corona 

het toe laat). Zo kan je je uniform 

weer helemaal tiptop in orde maken! 

Als je er niet bij kan zijn, kan je nog 

steeds een bezoekje brengen aan 

één van de hopperwinkels, of online 

bestellen. Meer informatie op deze 

site: http://www.hopper.be/winkel/ 

 
Kapoenen zijn enkel verplicht om 

een T-shirt en das van de scouts te 

dragen, vanaf kabouters en welpen 

wordt een piekfijn uniform verwacht! 

 

Vonk – website – Facebookpagina 
De vonk van september, de jaarvonk en de kampvonk worden nog gedrukt, maar het 

programma van andere maanden kan je vinden op de website van de scouts: 

www.scoutstervant.be 

Dit is niet alleen budgettair voordeliger maar ook milieuvriendelijker! 

 
In onze gesloten fotogroep op Facebook posten we ook regelmatig foto’s van de 

activiteiten. Je vindt er ook alle foto’s van het scoutskamp: 

https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos 

Op onze Facebookpagina komt regelmatig nuttige informatie op te staan dus neem 

zeker eens een kijkje: 

https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/ 

http://www.hopper.be/winkel/
http://www.scoutstervant.be/
https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos
https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/


Woordzoeker 
Vind de onderstaande woorden in horizontale, verticale of diagonale richting (langs 

beide richtingen: links-rechts + rechts-links & boven-onder + onder-boven) 
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