
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OKTOBER -  



VOORWOORD 

Beste ouder(s), leden en sympathisanten, 

In een mum van tijd is deze eerste maand afgelopen! We willen jullie via deze weg dan ook nog eens 

bedanken voor jullie massale opkomst tijdens de BBQ! Hierbij zouden we ons graag ook nog eens 

willen excuseren aan de mensen die minder of geen vlees gekregen hebben.  

Laat dit incident jullie echter niet tegenhouden om naar onze andere evenementen te komen! 

Desalniettemin groeide onze overgangsbarbecue door de sfeer, 

gezelligheid en ambiance ook dit jaar weer uit tot een groot succes! 

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 18 oktober is het immers ‘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! Kom voor én na school zeker ook nog eens langs op de 

Grote Markt, want daar kan je ’s ochtends een gratis ontbijtje 

krijgen en daar treedt rond 16u Slongs Dievanongs op! Een niet te 

missen dag dus!  

De kers op de taart echter is toch het allereerste weekend van het scoutsjaar dat door zal gaan op 

vrijdag 25 tot zondag 27 oktober! De jonggivers en givers trekken voor deze gelegenheid twee dagen 

naar de Kluis in Sint-Joris-Weert, de welpen maken dan weer de bossen van Puytvoet en het lokaal 

van Kriko onveilig en de kapoentjes houden ons eigen lokaal op Tereken staande (of net niet      ) 

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!  

Zoals de eikeltjes hieronder steeds ook aangeven, is het zondag 6 oktober geen vergadering. Dit 

komt omdat de leiding op planningsweekend is. Na dit weekend zullen we dan ook meerdere 

belangrijke data weten, die we jullie graag doorsturen 

Als laatste 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 39 euro en 

dient gestort te worden op BE52 0636 2798 5109. 

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

 

 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 

 

 

 

 



  



  









 

 
 
 
 
 

 
Contactgegevens 

Scoutsjaar 2019-2020 
 

Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be 
Bobbe Wauman 04 89 37 76 66 
Jarno De Rudder 04 92 79 11 54 

Jolisa Smet 04 71 28 83 62 
Welpenleiding – welpen@tereken.be 

Flor Speleman 04 94 74 70 13 
Arno Govaert 04 70 21 87 19 

Sade Adeolu 04 87 01 35 60 
Jonggiverleiding – jonggivers@tereken.be 

Merel Speleman 04 93 53 67 22 
Isabelle De Schepper 04 91 54 60 43 

Giverleiding – givers@tereken.be 
Abigail De Cauwer 04 88 36 16 65 
Robbe Smet 04 98 67 28 31 

Groepsleiding – grl@tereken.be 
Joke Wauters 04 75 34 99 84 
Bobbe Wauman 04 89 37 76 66 
Merel Speleman 04 93 53 67 22 

Robin De Rudder 04 79 02 27 04 
Materiaalploeg – mm@tereken.be 

Verhuurploeg – verhuur@tereken.be 

mailto:kapoenen@tereken.be
mailto:welpen@tereken.be
mailto:jonggivers@tereken.be
mailto:givers@tereken.be
mailto:grl@tereken.be
mailto:mm@tereken.be
mailto:verhuur@tereken.be

