VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten,
Eerst en vooral zouden we jullie willen bedanken voor jullie steun en aanwezigheid de evenementen,
vergaderingen en fijne momenten van het voorbije jaar, alsook voor vertrouwen in onze werking!
Vanzelfsprekend willen we deze lijn dit scoutsjaar van 2019-2020 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 er alweer een gezellige, superenthousiaste leidingsploeg klaar om jullie de tijd van jullie
leven te bezorgen! We verwelkomen vijf nieuwe leiders in onze ploeg: Arno, Sade, Jolisa, Abigail en
Robbe. Van harte welkom!
Spijtig genoeg moeten we ook afscheid nemen van volgende stoppende leiding: Anton, Pauline,
Freek, Kaat, Robin, Julie en Kasper. Super bedankt van jullie inzet de voorbije jaren! Hopelijk zien we
jullie gezichten nog vaak terugkeren. We nemen ook een tweede keer afscheid van Pauline: zij stopt
met groepsleiding en geeft de fakkel over aan Robin en Merel, die samen met de overgebleven
groepsleiding Joke en Bobbe ervoor gaan proberen zorgen dat dit scoutsjaar weer een knaller van
formaat wordt! Dus Pauline, bedankt voor je onvoorwaardelijke inzet en tijd in de scouts!

UURREGELING VERGADERINGEN
Ook dit jaar zullen we ons houden aan de uurregeling. Dat wilt zeggen dat elke tak op een
zondagvergadering van 14u tot 17u zich kan amuseren met ons! Avondvergaderingen verschillen wel
van tak tot tak. Die uren zijn altijd terug te vinden in het persoonlijke eikeltje van die tak.

BELANGRIJKE DATA
Natuurlijk heeft de leidingsploeg weer van alles gepland dit jaar, daarom even wat belangrijke data:
•
•
•
•

Zondag 8 september: overgang*
Vrijdag 13 september: BBQ
4 – 6 oktober: planningsweekend leiding (dit betekent dus dat er zondag 6 oktober geen
vergadering is)
25 – 27 oktober: eerste ledenweekend

Na planningsweekend hebben we een beter zicht op het verder verloop van het jaar en zullen andere
belangrijke data via email/website worden meegedeeld (o.a. groepsverkoop, eetfestijn, …)

ZOMERKAMPEN
Verder kunnen we enkele richtdata voor de zomerkampen per tak reeds meegeven:
➢ Kapoenen: 24 tot 29 juli
➢ Welpen: 22 tot 29 juli
➢ Jonggivers: 19 tot 29 juli
➢ Givers: 15 tot 29 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: het lidgeld bedraagt € 39.
Dit geld wordt gebruikt voor de verzekering van je kind plus een jaarkenteken.
Dit bedrag dient overgeschreven te worden, met vermelding van naam + tak, op volgend
rekeningnummer: BE52 0636 2798 5109.

NIEUWE LEDEN
Heeft de broer of zus, vriend of vriendin van uw kind ook zin om eens van scouts te proeven? Dat
kan! Elk kind mag 3 keer komen proberen alvorens zich definitief in te schrijven!

DE OVERGANG*
Zoals we hiervoor al aangeraakt hebben, zal de overgang zelf dit jaar zal doorgaan op zondag 8
september van 9u tot 17u.Bij deze een korte dagplanning:
•
•
•
•
•
•
•

9u00: we spreken af aan het lokaal
9u30: de leiding doet ons inmiddels beroemde ochtendshowtje
10u30: dankviering
12u00: middageten met een lunchpakketje van thuis
13u30: OVERGANGEN
15u00: overgangsspel
17u00 we komen terug toe aan het lokaal

De BBQ zal een week later doorgaan, op vrijdag 13 september. Daar kan u vanaf 18u de benen
onder tafel schuiven voor de gezelligste BBQ van het jaar, gehuld in het thema 'Back to the terEIGHTIES'.
U kan kiezen uit volgend assortiment:
▶ BBQ Groot (Kip, worst, saté): 15 euro
▶ BBQ Klein (Kip, worst): 12 euro
▶ Ribbekes (2 porties): 14 euro
▶ Vis (Vissoep, visburger, papillot): 16 euro
▶ Vege (Vegeburger en ovenschotel op de BBQ): 12 euro
Als u een keuze heeft gemaakt en u wenst te bestellen, kan dat via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGj3WLVHS51oBhvrQ8AgcV6V445XDqwvrukX0xHRzqargTg/viewform.
U dient dan enkel nog een betalingsmethode in te geven (overschrijven naar BE52 0636 2798 5109,
met vermelding van naam en bestelling of betalen met cash/kaart aan de kassa).
Uw BBQ kaarten en eventuele drankbonnen zullen dan klaarliggen aan de kassa op 13 september!
We hopen jullie alvast daar te mogen ontvangen!
Tot op de overgang!
Een stevige linker
De groepsleiding

