- OKTOBER -

VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten,
De eerste maand van het scoutsjaar hebben we alvast met glans doorstaan! Op de
coronamaatregelen die dachten roet in het eten te strooien hebben we stevig een antwoord
geboden zodat de onze overgang en de eerste vergaderingen toch konden doorgaan. Om Scouts
Tereken klein te krijgen, zal corona dus nog wat vroeger moeten opstaan, want desondanks de het
huidig afgelasklimaat hebben wij deze situatie op een creatieve doch volledig veilige manier toch
naar ons hand kunnen zetten en zo één van de meest geprezen overgangsedities op poten kunnen
zetten: een eer die uiteraard niet alleen ons toekomt! Bij deze willen we nog eens heel graag de VZW
bedanken die het maken van de overheerlijke pasta’s volledig op zich hebben genomen. Ook de oudleiding was aanwezig om ons een handje te helpen en zelfs op de kersverse en doorwinterde givers
konden we dit jaar stevig bouwen. Tot slot willen we ook jullie bedanken voor jullie massale opkomst
naar ons evenement! Wij kunnen het immers zo goed organiseren als we kunnen, zonder jullie is het
allemaal tevergeefs! We hopen alvast dat jullie er zo hard van genoten hebben als wij!
En ook deze maand belooft het weer een klepper van formaat te worden!
Vrijdag 23 oktober is het immers weer de leukste feestdag van het jaar: ‘Dag
van de Jeugdbeweging’! Vergeet dus zeker niet je uniform aan te doen op
het school om op de speelplaats te paraderen met onze zwart-witte das! Wat
deze dag brengt voor en na de school, is ook voor ons nog niet zo duidelijk!
We hopen jullie dan ook snel meer informatie hierover te kunnen geven via
de website (bij nieuws) of via onze Facebookpagina!
Hét event van deze maand is toch wel het allereerste weekend van het scoutsjaar! Ook dit jaar zal
dat doorgaan in het eerste weekend van de Herfstvakantie, 30 oktober tot 1 november! De
jonggivers en givers trekken samen weer voor deze gelegenheid twee dagen de koude natuur in, de
welpen gaan op verplaatsing in de streek en de kapoentjes maken het eigen lokaal onveilig voor één
nachtje! Meer informatie krijgen jullie voldoende op tijd opgestuurd door de leiding van jullie leden!
De weekendbrieven zullen ook op onze website pronken bij het tabblad van de eikeltjes!
Verder zouden we jullie er zeker nog eens aan willen herinneren dat het lidgeld wegens
administratieve redenen tegen uiterst 15 oktober gestort moet zijn. Het lidgeld bedraagt 40 euro en
dient gestort te worden op BE52 0636 2798 5109.
Tot slot zouden we ook nog eens willen aanbevelen om de gegevens van jullie leden up to date te
houden, zodat de leiding ook dit nieuwe scoutsjaar jullie zonder problemen kan bereiken en weten
wat belangrijks er te weten valt over de leden zelf! Dit kan je doen door in te loggen op de
groepsadministratie en de gegevens simpelweg aan te passen!
Bij vragen of problemen, aarzel niet om ons te contacteren!
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