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Groepspraatje


Beste scoutsvrienden, 

Na een geslaagd scoutsjaar en -kamp staat er weer een zeer-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: Bronia, Eva, 

Sarah en Siebe. Heel hard bedankt voor jullie inzet! Daarnaast verwelkomen we 

natuurlijk ook een heleboel nieuwe enthousiaste leiding: Lene, Marthe, Maura en 

Sita. 

Zondag 4 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 17de en 18de september is het geen scouts 

voor de leden want de leiding gaat op jaarplanningsweekend om een geweldig jaar 

voor te bereiden! 

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

hebben als groepsploeg. Kobe gaat zijn 2de jaar als groepsploeg in samen met 

Victor Lespoix. Senne gaat zicht verder focussen op zijn tak als leiding.  

Stevige linker, De groepsploeg 

Victor Lespoix 

Kobe Peeters 



Overzicht September


Opgelet! Deze data & uren zijn onder voorbehoud,  controleer ook altijd het 
specifieke programma per tak!! 

Scoutsshop


Sinds dit jaar komt de scoutsshop NIET meer langs. 
Dit omdat we merkten dat er niet veel gebruik van 
gemaakt werd. Voor een nieuwe scouts tenue kan je 
wel 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/ 

Uur

Zondag 4 september 14u - 17u Groepsopening 16:30!

Zaterdag 10 september 14u - 17u

Zaterdag 17 en zondag 18 
september

GEEN SCOUTS!

Zaterdag 24 september 14u - 17u

http://www.hopper.be/winkel/
http://www.scoutstervant.be/
https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos
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: link-rechts + rechts-links & boven-onder + onder-boven)








kabouters 

4 september 14u-17u
We kijken er naar uit om jullie beter te leren 
kennen tijdens de kennismakingsspelletjes. 

10 september 14u-17u
Njammie, Wij gaan op woudloperskeuken. 

Neem allemaal jullie eten mee. Oh en vergeet 
het niet te verpakken in zilverpapier en je 

naam erop te schrijven.   

17&18 september 
Jammer maar helaas, jullie leiding gaat een 

leuk jaar plannen voor jullie. Daarom is het dit 
weekend geen scouts. 

24 september 14u-17u
Lekker ravotten in de bossen!!

jullie leiding 

hugs +
kisses
C O M I N G  Y O U R  W A Y



WELPENWELPENWELPEN   
   SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER

4 SEPTEMBER 14U-17U

 

10 SEPTEMBER 14U-17U

17 & 18 SEPTEMBER 14U-17U
GEEN scouts 
Jullie leiding gaat een heel tof jaar plannen!

24 SEPTEMBER 14U-17U 

Kom kennismaken met jullie nieuwe
leiding en nieuwe vriendjes!

Bekentocht!! Doe slechte kleren aan, schoenen die
nat mogen worden en neem een badmuts mee.  

Tijs Ferson: 0476 20 50 55

Willem Luyten: 0472 57 30 46

Janne Vuylsteke: 0471 82 01 82

Semira Houdmeyers: 0478 34 40 52

Mirthe Peeters: 0476 68 27 43

Woudloperskeuken. Vergeet jullie eten niet in
aluminiumfolie te steken. 



 

  

JOGI’S IN SEPTEMBER 

ZONDAG 4 SEPTEMBER: 14h – 17h 

Kennismaking 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER: 11h – 17h 

Woudloperskeuken 

17 – 18 SEPTEMBER: GEEN SCOUTS 

Jullie leiding gaat een mega super tof 
jaar voorbereiden 

ZATERDAG  24 SEPTEMBER: 14h – 17h 

Escaperoom  
 

Vergeet zeker niet elke vergadering in piekfijn uniform en met de fiets 
te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jeevees september 
 
Zondag 04/09 (14-17 uur) 
Kennismaking door middel van spelletjes 

 
Zaterdag 10/09 (11-17 uur) 

Woudloperskeuken (dus breng eten mee he mannen, anders honger) 
 
 
  

 
 

Zaterdag 24/09 (14-17 uur) 
Sport & Spel 

 
 
 
Vragen, opmerkingen, complimenten? 
Yarne: 0470 03 16 62     Senne: 0483 18 31 77  
Jana: 0471 10 62 92     Jef: 0468 23 59 07 
Marie: 0493 63 43 37     Maxime: 0485 48 19 11 

Weekend 17-18/09 
Geen scouts  (Æ Jullie leiding gaat het jaar plannen) 
 



Gidsen september



Vonk Verks 
Zondag 4/9: 1400-1700

Zaterdag 10/9: 1100-1700

Zaterdag 17/9 en zondag 18/9

Zaterdag 24/9: 1100-1700

Kennismakingsactiviteit

Vlottentocht (maar dan anders)
Neem eten mee zoals bij woudloperskeuken

Geen scouts, de leiding heeft jaarplanning

Woudloperskeuken

Groetjes van jullie nieuwe leiding

KB: 0477 40 41 12
Bobby: 0479 55 90 98
Uncle: 0468 22 59 94
ʇnnɹ: 0491 43 42 55




