


Activiteitenboekje 
Liefste kapoentjes, 

hebben jullie er al zin in? 

Samen gaan wij dit jaar het smurfendorp 

ontdekken! 

We gaan met vele smurfen samenspelen en 

sommige zullen ook om onze hulp vragen. 

Zijn jullie klaar om dit avontuur samen aan te 

gaan? 

Misschien komen we het geheime recept om 

het dorp onzichtbaar te maken wel te weten 

… 

 

Hebben jullie er al zin in? 

Wij alvast wel!! 

 

Dikke knuffels van jullie leiding, 

Jozefien en Tine 

  



Praktisch 

De activiteiten gaan door van 13:30-16:30 op onze 

scoutslokalen, heideweg 101 Halle-Zoersel. 

De uren of locatie van de activiteiten wijken soms af, maar dan 

volgt een bericht met extra info. 

In dit boekje vind je alle info terug over de komende 

activiteiten van het semester. 

Graag zouden wij met elke activiteit weten welke leden er 

zullen zijn. Verdere info over de communicatie volgt nog via 

mail of whatsapp. 

 

Moest u nog vragen hebben, kan u altijd contact opnemen 

met Tak-verantwoordelijke Tine Vervecken 

Tel: 0479 03 93 20 

Mail: verveckentine@outlook.com 

  

mailto:verveckentine@outlook.com


De tofste leiding 

Kiekeboe! Wij zijn Jozefien en Tine. 

Dit jaar zullen wij elke activiteit voor jullie klaarstaan met leuke 

spelletjes en avonturen. Enthousiasme en energie zijn onze 

kwaliteiten, met ons zullen jullie je nooit vervelen! 

 

Tine Vervecken – Takleiding 

Start aan 7e jaar leiding 

Totem: Energieke Hazewind 

Studie: Orthopedagogie 

Lijfspreuk: Het is 30° en de zon schijnt! 

 

 

 

                                      

 

Jozefien Van Coppenolle 

Start aan 3e jaar leiding 

Totem: Pika 

Studie: Audiovisuele technieken; film - TV - 

Video 

Lijfspreuk: Het leven is een feest, je moet 

alleen zelf  de slingers ophangen! 

  



Activiteiten 

18 september Lokalen 13u30 – 16u30 
We vliegen er weer in! 
De eerste activiteit is onze langverwachte overgang, 
kom te weten wie jou leiding is en met wie je heel dit jaar 
zal samenspelen. 
 
We stellen onszelf en ons thema voor dit jaar voor 
en dan zijn we helemaal klaar om er een geweldig jaar van 
te maken! 

 

2 oktober Lokalen 13u30 – 16u30 

Vandaag gaan we opzoek naar natuursmurf! 

 

Hij heeft zich namelijk verstopt in het bos. 

Niemand kan hem vinden en straks wordt het al donker… 

Grote smurf vraagt om jullie hulp! 

 

Kom jij ons helpen?  

 

16 en 17 oktober Chiro Myin - Kalmthout Aankomst 16/10: 10u 
Afhalen 17/10: 10u30 

We nemen onze slaapzak en trekken er met alle smurfen op uit! 

 

Slaapsmurf heeft een geweldige locatie 

uitgekozen!  

Hier gaan we ons heel hard kunnen amuseren 

 

Extra info, zie brief ledenweekend.  

 

30 oktober Lokalen 13u30 – 16u30 

Trek je aller gekste griezel-kostuum aan! 

 

Spooksmurf heeft een Halloween tocht gemaakt 

Hij twijfelt of deze wel goed genoeg is voor de 

andere smurfen… 

Wij mogen die als eerste gaan uittesten.  

 

 

Kom jij mee griezelen op de lokalen? 



 

13 november Lokalen 13u30 – 16u30 

Vandaag komt knutselsmurf op bezoek! 

 

Wij moeten bewijzen dat we even creatief zijn als hem. 

Vandaag leven we ons uit met stickers, glitters en alles 

wat je maar kan inbeelden! 

 

Kom jij ons team mee versterken? 

 

 

27 november Lokalen 13u30 – 16u30 

Vandaag hoog bezoek, de Sint komt langs! 

 

Feestsmurf heeft een geweldig ontvangst en feest 

voorbereid. 

Ben jij braaf geweest? Kom dan zeker mee feesten!  

 

 

11 december Lokalen 13u30 – 16u30 
Vandaag komt Koksmurf langs! 

 

Hij is zijn recept kwijt gespeeld en heeft onze ogen 

nodig om mee te zoeken, 

Als we hem goed helpen mogen we daarna mee 

smullen van zijn kookkunsten. 

 

Kom jij mee zoeken en smullen? 

 

 

 

 



31 december Kerk Sint Anthonius 9u – 11u 

2021 zit er op! 

 

Zoals ieder  jaar gaan we dit vieren in het dorp van Sint 

Antonius. 

Muzieksmurf heeft een liedje voorbereid om iedereen een 

geweldig nieuw jaar te wensen! 

Warm je stembanden maar op, dan gaan we luidkeels het 

dorp bijeen zingen. 

 

Kom jij mee zingen?  

 

 

 


