VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten
Allereerst willen we jullie namens de gehele leidingsploeg van Scouts Tereken een gelukkig
Nieuwjaar en een zalige kerst toewensen! We hopen van harte dat 2021 voor iedereen een
knaller van formaat wordt waar we, als we allemaal oud en bejaard zijn, met veel weemoed
en nostalgie op kunnen terugkijken! Meer dan dat hopen we nog dat we samen corona
kunnen verslaan en snel terug daar onze normale werking kunnen gaan! We missen jullie
immers heel hard en hopen jullie snel weer eens te kunnen verwelkomen!
We blikken alvast terug op een zeer atypisch en toegegeven minder scoutesk najaar!
Toch hebben we een aantal zaken om met heimwee naar terug te kijken. Zo goten we onze
overgang in een nieuw jasje en het kende een ongekend succes! Ook de eerste
vergaderingen met elke groep dragen we nauw aan het hart!
Hopelijk breien we er met z’n allen een memorabel vervolg aan in 2021 waarin we elkaar wat
meer en in het echt kunnen zien en al eens kunnen vastpakken!
AVONDVERGADERINGEN
Ook deze maand zullen onze wekelijkse fysieke bijeenkomsten, dat wil zeggen: de
vergaderingen voor onze twee jongste takken, doorgaan in de vorm van
vrijdagavondvergaderingen. De uren zijn steeds dezelfde: voor de kapoenen en de welpen
beginnen die van 18u30 tot 20u30. Kijk zeker steeds per tak waar en wanneer je lid verwacht
wordt! Zo sta je niet voor verrassingen!
De vergaderingen van de oudste takken gaan helaas maar zeker in dezelfde trend als
voordien verder: online opdrachten! Deze zullen gepost worden op de Facebookpagina van
Scouts Tereken en in de chatgroep, voor respectievelijk de jonggivers en de givers.
Laat je leden zeker meedoen! Dat is niet alleen leuk voor de leiding die er elke week hun
werk van proberen maken, maar ik heb ook horen waren dat er in beide takken iets leuks
aan motivatie en inzet vasthangt!
SCOUTSVAKANTIE
Zoals ook reeds gezegd in het vorige Eikeltje, is het in de kerstvakantie geen vergadering. De
eerste vergadering van het nieuwe jaar is dus 8 januari en niet 1 januari. We geven jullie
dus de kans om even uit te blazen van een bewogen jaar, zodat je je erna dan weer met volle
moed in een nieuw jaar kan smijten!

BUBBLE GAMES
Het is maar een gek voorbereidend jaar op een buitenlands kamp voor de givers: geen
vergaderingen, geen mogelijkheden om acties te doen, corona die verder roet in het eten
gooit en een blijvende onzekerheid of het kamp wel mag doorgaan.
Toch zorgt de giverleiding voor een lichtje in het donker en komen ze met een superleuk
initiatief op de proppen: de Bubble Games!
Dat is een coronaproof evenement waarin
allerlei ploegen (van 6 tot 10 personen, vanaf
12 jaar) het tegen elkaar opnemen in een
bloedstollende battle tussen teams, op
gigantische inflatables. Wie weet komt jouw
team wel als het beste uit de boot en kaap je
de beker mee naar huis! Tussendoor kan je ook
nog genieten van een hapje en een drankje, en
vooral van heel veel voorjaarse gezelligheid!
Het is superleuk om te doen, en je helpt onze oudste tak ermee, aangezien de opbrengst
daarvan integraal naar hun buitenlands kamp gaat! Deze ideale teambuilding gaat door op
17 april en het houdt je een hele dag zoet!
Draagt jouw familie, vriendengroep, team van collega’s… een steentje bij aan een te gekke
buitenlandse ervaring voor onze givers? Zoek snel je team bij elkaar, en dan ben je maar een
paar muisklikken weg van een kans op eeuwige roem!
Interessante sidenote voor bedrijven: we kunnen een factuur voorzien, dus je kan het als
teambuilding terugtrekken van de belastingen!
Ben je geïnteresseerd? Meer info vind je op de site:
https://www.bubblegames.be/?fbclid=IwAR0Q7_lzXqb74nMcYmtzebJVdQjkKtTEydAL1cz2ML
y6ZIPbtPJp39gDKsM!

Bij vragen of problemen, aarzel niet om ons te contacteren!

Een stevige linker De
groepsleiding

Contactgegevens
Scoutsjaar 2020-2021
Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be
Isabelle De Schepper
04 91 54 60 43
Bakkie Van Os
04 76 77 25 72
Tuur Martens
04 94 69 61 04
Victor Pauwels
04 68 15 46 25
Welpenleiding – welpen@tereken.be
Tom Wilssens
04 74 77 40 37
Fil Martens
04 97 69 49 31
Jonas Hoof
04 72 01 62 12
Jonggiverleiding – jonggivers@tereken.be
Abigail De Cauwer
04 88 36 16 65
Jolisa Smet
04 71 28 83 62
Sade Adeolu
04 87 01 35 60
Pim Fierens
04 94 46 79 18
Giverleiding – givers@tereken.be
Merel Speleman
04 93 53 67 22
Flor Speleman
04 94 74 70 13
Jarno De Rudder
04 92 79 11 54
Arno Govaert
04 70 21 87 19
Groepsleiding – grl@tereken.be
Merel Speleman
04 93 53 67 22
Bobbe Wauman
04 89 37 76 66
Robin De Rudder
04 79 02 57 04
Materiaalploeg – mm@tereken.be
Verhuurploeg – verhuur@tereken.be

