
HET EIKELTJE
-APRIL-



Beste ouder(s) en leden 
 
met april voor de deur is de lente eindelijk aangebroken. Deze 
scoutsmaand begint met de paasvakantie. 
En hoe kunnen we de paasvakantie beter inzetten dan met de givers 
hun jaarlijks Terekenkot? Zak met z'n allen op vrijdag 5 april af naar 
het scoutslokaal voor een after work Mexican style. Vanaf 16u kan je er 
genieten van een lekker drankje en een lekkere hap. Dit allemaal aan 
democratische prijzen uiteraard! Meer info vind je hier. Tot dan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar slaan de oud-scouts en de scouts van Tereken de handen 
weer in elkaar om u één van dé plezantste quizzen (en avonden) van 
het jaar te bezorgen. De quiz zal doorgaan op zaterdag 27 april in de 
Calfac (refter SJKS met parkeermogelijkheid). Per ploeg mogen max. 5 
mensen deelnemen voor een prijs van 25 euro. Inschrijven kan via 
quiz@oudscouts-tereken.be met vermelding van je ploegnaam. Schrijf 
tijdig in want de plaatsen zijn beperkt! 
 
Zo, dat was het dan weer voor deze maand! 
 
Stevige linker 
Joke, Bobbe & Polle 
 

Op zondag 14 april is het tijd voor onze jaarthemadag. 
Dit betekent dat we met alle takken samen een 
bangelijk spel spelen en lekker ravotten onder het 
motto 'minder is meer'. 
 
In het weekend van 19 tot 21 april zal er geen 
vergadering zijn. Dit weekend leggen we onze leiding 
eens goed in de watten om hen te bedanken van hun 
onvoorwaardelijke inzet. De leiding vertrekt op 
ontspanningsweekend waardoor de leden ons een 
weekje zullen moeten missen.

https://www.facebook.com/events/2282419002029124/


 

Zondag 7 april: 

lokaal 14u-17u 

Meisjes vs jongens:  

wie zal de sterkste zijn? 

 

Zondag 14 april: 

lokaal 14u-17u 

Vandaag spelen we met 

alle groepen samen! 

 

Zondag 21 april 

De leiding is op weekend 

dus vandaag is het geen 

vergadering! 

APRIL STAAT VOOR DE DEUR! 

HET WORDT EEN MAAND VOL GEUR EN KLEUR, 

WIJ WACHTEN ALVAST OP JULLIE GOED HUMEUR   

 

Zondag 28 april: 

kwantum 14u-17u 

Vandaag maken we het 

Putvoet onveilig tijdens 

een supercool bosspel! 



 

Welpen 
Zondag 7 april 

Eindelijk nog eens een normale zondagvergadering! 

Omdat het vorige maand niet gelukt is door de storm, 

spreken we vandaag af om 14u met 50 cent aan de 

kwantum om Puytvoet onveilig te gaan maken. Daar is het 

ook afgelopen om 17u. 

 

 

 

Zondag 14 april 

Vandaag is het het middelste weekend van de paasvakantie, en 

traditiegetrouw betekent dat een vergadering met alle takken samen. Dat 

de welpen met de meesten zijn, weten we allemaal. Het is nu aan jullie 

om te bewijzen dat jullie ook de coolsten, snelsten, dappersten en 

sterksten zijn! Afspraak van 14u tot 17u aan het lokaal met €0,50!  



 

Waar is Wally?!? 

 

Zondag 21 april 

Ontspanningsweekend van de leiding -> geen vergadering vandaag. Voel 

jullie vrij om onderling af te spreken om samen een middagje te wenen! 

 

 

 

 

 



 

ZATERDAG 27 APRIL 

https://www.facebook.com/events/296217191274550/ 

 

 

Zondag 28 april 

Omdat gisterenavond al serieus en intellectueel genoeg was, en omdat er in april 

nooit genoeg moppen getapt kunnen worden, spelen we vandaag het grote 

aprilvissenspel! 

➔ 14u – 17u @ lokaal met 50 cent en je 3 beste moppen 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/296217191274550/
https://www.facebook.com/events/296217191274550/


 

 

Tot in mei stelletje schavuiten! 

 

 

                 FLOR                        ISABELLE   FREEK 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kSZZ4Ug8EAWR_M&tbnid=kbJ73CiEoulhAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hillside.org.uk/RescueddonkeysfromFrance.htm&ei=EItEUs_BBIXHsgaB84HgDg&psig=AFQjCNF147uY0uiWdTs8aGBOBKtNYYU5uA&ust=1380310158180392


Eikeltje jonggivers
 

 

zondag 
14/04

Sponsortocht  voor 
tombola eetfestijn 

14u tot 17u 
aan het lokaal

met fiets

zaterdag 
06/04

Jaarthemadag

14u tot 17u 
aan het lokaal

zondag 
21/04

Ontspanningsweekend 
voor de leiding 

Geen vergadering

zondag 
28/04

Old school bosspel 

14u tot 17u 
aan het lokaal

met fiets



	 	 	 	 	 	 Givers


5-6-7 April 

Dit weekend is het Terkenkot!! Met de leiding gaan wij vrijdag al een hele dag opbouwen. De 
officiële uren van het weekend staan op onze weekendbrief maar iedereen die vroeger kan/wil 
komen om te helpen opbouwen zeker welkom want er zal werk genoeg zijn!!


Zondag 14 April Jaarthemadag

Vandaag gaan we met z’n allen een spel spelen dus kom om 14.00 uur met de fiets naar het 
lokaal waar we afsluiten om 17.00 uur.


19-20-21 April 

Het is dit weekend geen vergadering want het is ontspanningsweekend voor de leiding. Wij gaan 
op een onbekend plaats chillen zodat wij volledig relaxed aan de voorbereidingen van het kamp 
kunnen beginnen.


Zaterdag 27 April Terkenquiz 🧐 

Omdat de oudscouts een beetje ‘oud’ aan het worden is gaan wij hen op onze jaarlijkse 
Terekenquiz vervangen om de drank te voorzien. Kom met zoveel mogelijk man dan hebben wij 
allemaal niet te veel werk :) zie ook het facebookevenement en nodig vrienden en familie uit.


Jullie lieftallige leiding


Julie, Robin en Kasper




(PS: Welke zin hoort er bij deze scène?) 



