- FEBRUARI -

VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weer op, en daarmee ook de
avondvergaderingen! Vanaf februari kunnen we dus weer genieten van vergaderingen die
drie uur duren, en dat in de volle zon!
UNIFORM
Graag maken we van deze gelegenheid nog eens gebruik om jullie
aan te moedigen jullie leden in uniform naar de scouts te sturen.
Dat houdt een groene broek, een hemd en een T-shirt en das van
Tereken in. Je kan steeds eens snuisteren in het
tweedehandsaanbod dat we op ons lokaal hebben liggen!
VERSOEPELINGEN EN VERSTRENGINGEN
De laatste week van januari hebben we het nieuws gekregen dat
jeugdbeweging (of vrijetijdsbesteding in het algemeen) voor elke
leeftijd wordt gelijkgesteld. Dat wilt dus zeggen dat er voor de
kapoenen en welpen een verstrenging komt, en voor de jonggivers
en givers eindelijk een versoepeling (YES, er is weer fysieke
scouts!). De beslissing die genomen is, houdt concreet in dat leden vanaf nu één hobby
uitkiezen die, tot er andere regels zijn, zullen doen. Afwisselen per week kan dus niet, en we
willen graag vragen om zeker die regel op te volgen!
Voor de vergaderingen zelf is het zo dat vergaderingen nu georganiseerd zullen worden in
groepjes van maximum 10 leden. Daarom is het meer dan ooit belangrijk om vooraf te
verwittigen of je lid al dan niet naar de scouts kan komen (en of hij of zij ervoor kiest een
andere hobby op de eerste plaats te zetten).
Meer concrete informatie wordt jullie gegeven van zodra er ons vanuit Scouts en Gidsen
Vlaanderen een duidelijke richtlijn gegeven wordt.
In dit Eikeltje zijn alvast de vergaderingen van de kapoenen en welpen terug te vinden, over
de vergaderingen van de oudste takken wordt jullie ook nog geïnformeerd door de takleiding
zelf!

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

