HET EIKELTJE
-OKTOBER-

Beste ouder(s), leden & sympathisanten

September zit erop en wat een knaller van een maand dat het was! We begonnen het jaar
met onze zalige overgang die een groot succes was en dat is natuurlijk mede dankzij jullie,
bedankt voor de talrijke aanwezigheid! Ook onze vriendjesdag op 16 september was een
schot in de roos. We verwelkomden weer een heleboel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Welkom bij Tereken iedereen!
Nu de herfst weer officieel van start is gegaan, is het weer tijd om lekker te ravotten op de
Puytvoet dat dezer dagen gehuld is in een mooi kleurenpalet van groen, geel en rode
blaadjes, om lekkere kastanjes te rapen om te roosteren, om te ploeteren in de modder met
onze bottienen, om te griezelen op Halloween en uiteraard om op ons eerste weekendje te
gaan!
Het eerste weekend van oktober, 5 tot 7 oktober, gaan we met de voltallige leidingsploeg
op planningsweekend om weer een spetterend jaar voor jullie in elkaar te puzzelen.
Hierdoor zal de er geen vergadering zijn op zondag 7 oktober.
In het weekend van 26 tot 28 oktober zal het eerste scoutsweekend voor alle takken
doorgaan. Dit is het eerste weekend van de herfstvakantie. De weekendbrief met alle
nodige informatie krijgen jullie van de leiding.
Tot slot willen jullie er nog even aan doen herinneren om het lidgeld van € 37 te betalen. Dit
bedrag dient overgeschreven te worden, met vermelding van naam + tak, op volgend
rekeningnummer: BE52 0636 2798 5109.
Vergeet zeker ook niet de medische fiches online in te vullen. De mail met praktische
instructies om dit te doen, die in september verzonden werd, kan jullie hierbij helpen.

Wij kijken er weeral naar uit om ons een hele maand te amuseren, hopelijk jullie ook!
Een stevige linker,
Bobbe - Joke - Pauline

Kapoenen
Dag lieve schattebolletjes, in de maand oktober staat er weer veel op het
programma. Hopelijk hebben jullie evenveel zin als wij om er deze maand nog eens
goed in te vliegen!

zondag 7/10 (geen vergadering)
Slecht nieuws: de leiding gaat op planningsweekend,
dus geen vergadering vandaag. Maar niet getreurd,
volgende week halen we dit dubbel en dik in! Slaap nu
dus maar goed uit, dat je er dan klaar voor bent
volgende week!

zondag 14/10
Vandaag gaan we kijken welke kapoen de sterkste, de
snelste, de slimste, de grootste, of gewoon de allerbeste is!
Dat doen we natuurlijk niet zomaar maar met een bekend
scoutsrecept: Laddercompetitie! Ken je dit nog niet, bereid je
dan maar goed voor op een leuke vergadering boordevol
verschillende leuke spelletjes. We spreken af op het lokaal
om 14 u.

zondag 21/10
Vandaag trekken we den bos in (puytvoet). Maak je klaar
voor een avontuurlijk spel waar je nog jaren aan zal
terugdenken. We spreken af aan de kwantum om 14 u

Weekendje 27/10 tot 28/10
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ooow zekers het is tijd voor jullie eerste weekendje. Dit vindt
plaats van zaterdagochtend tot zondagmiddag. Verder info volgt nog via de weekendbrief.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dat was het dan voor de maand oktober. Dikke knuffels en bezen, de kapoenenleiding!
Joke.

Jarno.

Pauline.

Anton.

WELPEN
Zondag 7 oktober
Er is helaas geen vergadering op deze dag
De leiding is op weekend en plant een jaar vol plezier en gelach
Zoek vandaag troost bij jullie ouders of bij elkaar
Maar treur niet te lang, volgende week staan we weer voor jullie klaar!

Zondag 14 oktober
Liefste welp, val niet omver
U leest het echt, we gaan naar ’t Ster!
Aan de parking bij de trampolines, om twee uur
Wacht jullie een heus zondags avontuur
Om vijf uur is ’t helaas gedaan
En zult u terug aan de trampolines bij uw ouders staan

Zondag 21 oktober
Vandaag om twee uur aan ’t lokaal
Staan vreugde en amusement centraal
Dus je weet wat te doen: kom massaal
Want er wacht jullie een warm onthaal
Om vijf uur maken we een einde aan dit verhaal
En gaan je ouders weer met je aan de haal

26, 27 & 28 oktober
Hoera , we gaan op weekend!
Meer info wordt jullie later bekend

FILMVOORSTELLINGEN MAAND OKTOBER
IN CINEMA TEREKEN

IN ZAAL ‘JONGGIVERS’

14 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

Yoo chillers, vandaag 7
oktober geen
vergadering want de
leiding is op
planningsweekend!

Maak jullie klaar om de
wereld te veroveren in een
vet stad-/bos-/pleinspel!
Be there om 14u at the local
eh!

14uur lokaal met
wieltjes, neem plakkers
mee!

Tis Kluisweekend

Aj nee toch niet naar de
Kluis, das superkoud!
Toch wel! Van 26-28
oktober, meer info volgt
nog 😉

