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VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten,
Eerst en vooral een bedanking voor iedereen die aanwezig kon zijn op de evenementen,
vergaderingen en fijne momenten van het voorbije jaar! Bedankt voor jullie steun en
vertrouwen in onze werking! Vanzelfsprekend willen we deze lijn dit scoutsjaar (2018-2019)
doortrekken en op die manier er een onvergetelijk jaar van maken, met ons allen tesamen!
De kampen zijn inmiddels al even achter de rug en we kunnen er met plezier aan
terugdenken! De vakantie loopt al bijna ten einde en dat wil maar een ding zeggen: een
nieuw scoutsjaar staat voor de deur!
Dit jaar staat een gezellige, superenthousiaste leidingsploeg klaar om jullie de tijd van jullie
leven te bezorgen! We verwelkomen één nieuwe leider in onze ploeg: Bilal. Van harte
welkom! We moeten spijtig genoeg afscheid nemen van volgende stoppende leiding: Line,
Juul, Fien, Arno en Simon. Super bedankt van jullie inzet de voorbije jaren! Hopelijk zien we
jullie gezichten nog vaak terugkeren. We nemen ook afscheid van Klaas en Lien, zij stoppen
beiden met groepsleiding. Klaas & Lien, nen dikke merci voor al jullie tijd, inspanningen en
moeite om onze scouts in goede banen te leiden! Verwelkomen we in de
groepsleidingsploeg: Bobbe! Welkom in het team! :-)
!!UURWIJZIGING VERGADERINGEN!!
Vanaf dit jaar zullen de uren van de vergaderingen voor iedereen hetzelfde zijn:
14h tot 17h.
Kapoenen beginnen vanaf nu op hetzelfde uur als de andere takken. Zo moeten broertjes/
zusjes dus geen half uur meer wachten voor zij kunnen komen ravotten.
Alle takken zijn een half uur vroeger gedaan, om 17h i.p.v. 17h30.
BELANGRIJKE DATA
Wat
staat
er
ons
allemaal
te
verwachten
dit
scoutsjaar?
We gaan uiteraard vliegend van start met de overgang op zaterdag 8 september 2018.
U bent allen van harte welkom om deze startdag te vieren. Wat deze dag voor jullie allemaal
in petto heeft, kunnen jullie lezen op blz 5 van dit voorwoord.
Vervolgens zijn er nog drie belangrijke data die we al kunnen meegeven:
➢ Zondag 16 september 14u-17u: spelletjesnamiddag kapoenen en welpen
➢ 5oktober – 7 oktober: planningsweekend leiding
(dit betekent dat er op zondag 7 oktober geen vergadering is voor de leden)
➢ 26 oktober - 28 oktober: eerste ledenweekend (start herfstvakantie)

Na planningsweekend hebben we een beter zicht op het verder verloop van het jaar en
zullen andere belangrijke date via email/website worden meegedeeld (o.a. groepsverkoop,
eetfestijn, …)
ZOMERKAMPEN
Verder kunnen we enkele richtdata voor de zomerkampen per tak reeds meegeven:
➢
➢
➢
➢

Kapoenen: 25 tot 30 juli
Welpen: 23 tot 30 juli
Jonggivers: 20 tot 30 juli
Givers: 16 tot 30 juli

CONTACT
Indien u vragen of opmerkingen heeft over vergaderingen, weekendjes of kampen, dan kan
u steeds terecht op volgende emailadressen:
Voor vragen gericht naar een bepaalde tak:
➢
➢
➢
➢

kapoenen@tereken.be
welpen@tereken.be
jonggivers@tereken.be
givers@tereken.be

Voor algemene en specifieke vragen stuurt u best een mailtje naar de groepsleiding:
➢ grl@tereken.be
PRAKTISCH
Wat betreft de herinschrijving van uw kind voor het komende scoutsjaar (2018-2019):
het lidgeld bedraagt €37, dit geld wordt gebruikt voor de verzekering van je kind + een
jaarkenteken. Dit bedrag dient overgeschreven te worden, met vermelding van naam + tak,
op volgend rekeningnummer: BE52 0636 2798 5109.
NIEUWE LEDEN
Heeft de kleine broer of zus, vriend of vriendin van uw kind ook zin om eens van scouts te
proeven? Dat kan! Elk kind mag 3x naar de vergadering komen om te zien of scouts iets voor
hem/haar is alvorens een definitieve inschrijving moet gebeuren.
Wij hebben alvast enorm veel zin in het nieuwe jaar en wij hopen
Scouteske groetjes en een eerste van vele stevige linkers van de groepsleiding,
Joke-Bobbe- Pauline

jullie ook!

Zoals
alle
vorige
jaren
starten
we
het
scoutsjaar
met
‘den
overgang’!
Iedereen is dan ook meer dan welkom op de gezelligste BBQ van het jaar, gehuld in het thema 'the
Wild West'. Voor de kinderen is er een springkasteel en kinderanimatie voorzien.
De sfeer zal tijdens en na het eten verzorgd worden door enkele optredens. Nadien kan u gezellig aan
het kampvuur zitten en wat bijkletsen met eventueel een jenevertje erbij.
Achteraf kan er ook een been gesmeten worden op de dansvloer, aarzel niet!
De planning van deze dag vol amusement ziet er als volgt uit:
➢ 10u: ochtendshow (ouders, ook jullie zijn altijd welkom!)
➢ 11u: overgangen op Puytvoet
➢ 14u: middageten (vergeet dus zeker geen lunchpakket mee te nemen!)
➢ 15u: gezamenlijk middagspel
➢ 18u: dankviering
➢ 19u: start BBQ
Voor de BBQ kan u kiezen uit volgend assortiment:
➢
➢
➢
➢
➢

BBQ Groot (kip, worst, saté) €14
BBQ Klein (kip, worst) €11
Ribbekes (2 porties) €13
Vis (vissoep, visburger, papillot) €15
Vege (vegeburger en ovenschotel op de BBQ) €11

Graag vermelden wij ook nog dat per inschrijving van 10 personen, uw tafel een fles witte of rode
wijn gratis ontvangt.
Hoe kan u zich inschrijven voor de BBQ? Simpelweg door volgende stappen te volgen:
1. U kan reserveren via bbq@tereken.be met vermelding van uw naam en bestelling of via de
website http://www.tereken.be/ en doorklikken naar 'contact'.
2. Vervolgens schrijft u het juiste bedrag over op volgende rekeningnummer:
BE52 0636 2798 5109 (met vermelding van naam en bestelling)
3. Je BBQ-kaart kan je ophalen aan de kassa, de avond van de BBQ zelf.

-kapoenenAllerliefste kapoenen, wij hopen dat jullie klaar zijn voor een nieuw scoutsjaar. Bij een nieuw
jaar hoort natuurlijk ook nieuwe leiding, en jullie hebben geluk want dit jaar is voor de
kapoenen alleen maar het beste van het beste goed. Nieuwsgierig naar wie deze toppers
zijn kijk dan maar snel hieronder.

Joke
Leeftijd : 93
Hobby’s : Pinguïns nadoen
Favoriete eten: Kleine visjes
Favoriete dier: Pinguïns
Ik hou niet van : Zeehonden/ ijsberen

Pauline
Leeftijd: 41
Hobby’s: Krokodillen jagen
Favoriete eten: Krokodillen
Favoriete dier: Krokodillen
ik hou niet van: Alligators

Anton
leeftijd: 22
Hobby’s: Jumpen
Favoriete eten: Pitta
Favoriete dier: Hond
Ik hou niet van: Flitspalen

Jarno
leeftijd: 11
Hobby’s: School
Favoriete eten: Vegetarische spaghetti
Favoriete dier: Nodocephalosaurus
Ik hou niet van: Muziek

Zaterdag 8 september

Vandaag is het onze SUPER-MEGA-LEUKE overgang. Een dag waarop sommige
van jullie ingewijd zullen worden om een echt scout te worden. Het is een hele toffe
dag en nodigen jullie graag uit om mee te komen genieten van dit jaarlijkse
spektakel. Meer info over de overgang vind je vooraan in het eikeltje.
Zondag 16 september
Vandaag is het weer een speciale vergadering namelijk “vriendjesdag”. Jullie mogen
allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen! Je wordt samen met je vrienden
verwacht om 14u aan het lokaal en na een namiddag vol plezier mogen jullie terug
opgehaald worden om 17u aan het lokaal.

Zondag 23 september
Trek je vuile kleren maar aan want vandaag spelen we ons eerste bosspel van het
jaar. We spreken af rond 14u aan de Kwantum en om 17u mogen jullie daar ook
weer worden opgehaald.

Zondag 30 september
We hopen dat jullie er zin hebben want vandaag spelen we pleinspelletjes.
Geen zorgen als je niet weet wat dit is gewoon komen! We beginnen deze
fantastische dag om 14u aan het lokaal en eindigen hem daar ook om 17u.
Stevige linker van jullie leiding.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------We vragen elke vergadering 50 cent zodat wij voor jullie kapoen een koekje en drankje
kunnen voorzien. Zo krijgt iedereen steeds hetzelfde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WELPEN
Zijn jullie klaar voor een spetterend nieuw welpenjaar?
Wij alvast wel!
Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook nieuwe
leiding, en dit jaar zijn dat:
Naam: Freek

Ik ben jarig op 26 maart
Sterrenbeeld: ram

Totem: scherpzinnig sikahert
Kleur ogen: tijgerbruin
Kleur haar: tijgerblond

Mijn lekkerste eten: eerst wa soep en dan wa pap, dan wa boter en
wa saus

Mijn muziek: hap hap hap

Sport: 400 meter achter welpen lopen

De liefste persoon die ik ken is Isabelle

Leukste wens: een lach op het gezicht van iedere welp

Naam: Isabelle
Ik ben jarig op 11 juni
Sterrenbeeld: tweeling
Totem: expressieve pica
Kleur ogen: bruin/groen
Kleur haar: lichtbruin
Mijn lekkerste eten: ne pot nutella
Mijn muziek: ghost rockers
Sport: yoga
De liefste persoon die ik ken is mijn mama
Leukste wens: een super tof jaar met jullie

Naam: Flor
Ik ben jarig op 7 oktober
Sterrenbeeld: weegschaal
Totem: levendig schaap
Kleur ogen: groen
Kleur haar: blond
Mijn lekkerste eten: bolletjes in de tomatensaus
Mijn muziek: bieke bieke biek
Sport: voetballeeeeh
De liefste persoon die ik ken is Bilal
Leukste wens: brave welpen

Naam: Pim
Ik ben jarig op 27 december
Sterrenbeeld: steenbok
Totem: bedachtzame steppelemming
Kleur ogen: blauw
Kleur haar: bruin
Mijn lekkerste eten: pizza
Mijn muziek: hip hop
Sport: lopen/zwemen
De liefste persoon die ik ken is Bilal
Leukste wens: een leuk scoutsjaar

Naam: Bilal
Ik ben jarig op 20 februari
Sterrenbeeld: vis
Totem: warmbloedig herdershond
Kleur ogen: bruin
Kleur haar: donderbruin
Mijn lekkerste eten: kapsalon
Mijn muziek: DJ unregular #Simon Wauman
Sport: spits bij FC Barcelona
De liefste personen die ik ken zijn mijn medeleiding xoxo
Leukste wens: super leuke welpen hebben <3

Zaterdag 8 September
Vandaag is het weer zover, de langverwachte overgang! We gaan er samen een
supervette dag van maken met spelletjes en de overgangen zelf natuurlijk.
Meer info over het verloop van de dag zelf vinden jullie in het begin van het
eikeltje.
Vergeet ook zeker jullie lunchpakket niet!

Zondag 16 September
Joepie! Spelletjesnamiddag! Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes en
vriendinnetjes (ook zij die nog niet in de scouts zitten) meenemen voor een
superleuke vergadering met allemaal spelletjes.
We spreken af om 14uur op het lokaal en om 17uur mogen jullie terug mee
met jullie mama’s en papa’s naar huis.
Vergeet zeker je 50 cent voor het vieruurtje niet!

Zondag 23 September
Vandaag mogen jullie zich nog eens gaan uitleven op
puytvoet!
We spreken af om 14 uur aan de kwantum (Kapelstraat
93) waar jullie ouders jullie terug kunnen komen ophalen
om 17 uur.
Breng zeker 50 cent mee voor een 4-uurtje.

Zondag 30 September

in mijne nest
Pak jullie pen en papier maar klaar want het is weer nestverkiezing!!!
Derdejaars bereid jullie vast maar al voor want jullie nemen het ook dit jaar
tegen elkaar op om nestleider te worden. Kunnen jullie de eerste- en
tweedejaars overtuigen om in je nest te komen?
Kom dus allemaal om 14uur naar het lokaal en om 17uur mogen jullie weer
naar huis keren.
Wij zijn alvast zeer benieuwd naar wat jullie voor ons in petto hebben 😊!
Vergeet zeker geen 50 cent voor een lekker vieruurtje!

Een stevige linker
Jullie nieuwe favoriete leiding

EIKELTJE JONGGIVERS

Even voorstellen

GIVERS

September
Zaterdag 8 september
Jow G’s, na een druk weekend vol actie’s start
het scoutsjaar officieel op onze jaarlijkse
overgang! DUS zoals gewoonlijk: 10u lokaal (met
fiets), 19u BBQ. Meer info over de BBQ kunnen
jullie vinden op de website. 1e jaars die moeten
overgaan brengen ook best een extra set kleren
mee (’t zal nodig zijn!). TOT DAN BOYS!!!

Fil M. Tereken Overgang 2017

Zondag 16 september
De eerste echte vergadering. We hopen dat onze
mannen hun beste verleidingstechnieken al
uitvoerig hebben getest deze eerste schoolweken
want vandaag is het onze traditionele
vriendjesdag!! Om in onze givertak terug wat balans
te brengen qua geslacht hopen we dus op een
massale toestroom van nieuwe vrouwelijke givers,
al zijn mannelijke ook welkom natuurlijk (maar toch
liever vrouwen ;)). Sportclubs, school, dansles,
mandenvlechtclub, begin maar al te ronselen!
Belangrijk om te vermelden: vanaf dit jaar starten
alle vergaderingen om 14u en stoppen deze terug
om 17u, voor alle takken. We hopen dat jullie
(+fiets) talrijk aanwezig zullen zijn.

Zondag 23 september
14u lokaal, verkleed als een prinses en fiets in de
hand, de rest zal dan wel duidelijk worden…….

Jonas V. - Vama Veche 2018

Zondag 30 september
Dit weekend spreken we om 14u af aan het
standbeeld van de Sint op de grote markt.
Uiteraard is uw fiets noodzakelijk bij dit stadspel,
we zien jullie daar boys!!

STEVIGE LINKER van Julie Djensens, Kasper the flik & Robin Cinco B

Contactgegevens leiding
Kapoenenleiding kapoenen@tereken.be
Joke Wauters

04 75 34 99 84

Jarno De Rudder
Anton De Hauwere

04 84 15 32 33
04 71 71 41 32

Pauline De Schepper

04 97 13 22 04

Welpenleiding – welpen@tereken.be
Pim Fierens
Flor Speleman

04 94 46 79 18
04 94 74 70 13

Isabelle De Schepper
Freek Speleman

04 91 54 60 43

Bilal Khachani
Jonggiverleiding- jongivers@tereken.be
Kaat Govaert
04 74 62 28 72
Robbe Wauman
Merel Speleman

04 89 37 76 66
04 93 53 67 22

Giverleiding – Givers@tereken.be
Kasper De Wolf
04 71 38 87 58
Julie Jansen

04 71 02 82 11

Robin De Rudder
04 97 02 57 04
Groepsleiding – grl@tereken.be
Joke Wauters
Robbe Wauman

04 75 34 99 84
04 89 37 76 66

Pauline De Schepper
04 97 13 22 04
Materiaalploeg- mm@tereken.be
Lokalenverhuur- verhuur@tereken.be

