
Eikeltje februari  
Beste ouders en leden,  

 

Oef! Die vreselijke examens van de leiding zitten erop.  

Dit wilt uiteraard zeggen dat ook de avondvergaderingen vanaf nu verleden tijd zijn.  

Dit kan op 2 verschillende manieren geïnterpreteerd worden:  

 

1: Joepie!!!! Terug gaan spelen op zondagmiddag, terug wat langer scouts!  

2: Oef! Eindelijk terug wat rust op zondagmiddag…   

 

Maakt u vooral zelf uw keuze.  

 

De maand februari is naar de oude gewoonte een drukke weekendmaand.  

Alle takken gaan op weekend en de 3de jaars van elke tak gaan ook nog eens op                  

duo-weekend.  

 

De uitnodigingen voor de duo-weekenden zal nog gemaild worden, of heeft u al ontvangen.  

Het duo weekend is van 23-25/02. 

De brieven van onze eigen weekends kan u terugvinden op de site:  

https://www.tereken.be/nieuws/weekendbrief 

 

Let the games begin!  

 

De Grl,  

Joke, Lien, Pauline en Klaas 

https://www.tereken.be/nieuws/weekendbrief


4 februari 

Vandaag gaan we nog eens naar 

puytvoet om ons helamaal uit te 

leven! We spreken af om 14u30 

aan de kwantum en sluiten daar 

weer af om 17u30. 

Vergeet zeker geen 50 cent mee 

te brengen voor een 4-uurtje 😊. 

 

Jullie allerleukste leiding is gedaan me de examens 😊 dus het is weer tijd voor een paar 

zotte zondag vergaderingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 februari 

Het is eens tijd voor een echte rollertjevergadering. 

Breng dus allemaal jullie rollerschaatsen/ step/ 

skatebord/ mariocart maar mee! 

We spreken om 14u30 aan de kwantum af en sluiten 

daar weer af om 17u30. 

Breng 50 cent mee voor een 4-uurtje 

16-18 februari 

Eindelijk! We hebben al zo lang uitgekeken naar ons 2e 

weekendje en nu is het zover!!! 

Veel meer gaan we jullie nog niet vertellen 

Meer info volgt later. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van de aller tofste leiding!!! 

 

 

 Jarno    Isabelle                       Kaat                         Simon 

25 februari 

Voor de laatste vergadering van de maand gaan we naar 

het ster. Want het is weer kapoenendag 😊.  

Het zal een beestig spel worden dus vragen we om in jullie 

favoriete dier vekleed te komen! 

We spreken om 14 uur af aan de brockelink en sluiten 

daar ook af om 17 uur. 

Vergeet geen 3 euro mee te brengen  

(inkom en het 4-uurtje).  



Hallo lieve welpjes 

Deze maand hebben we weet een paar supertoffe activiteiten voor jullie gepland. Na de koude 

wintermaanden zijn het eindelijk terug zondagmiddagvergaderingen. En we beloven dat het 

er weer onvergetelijke zullen zijn! Vanaf deze maand voorzien we terug vieruurtjes, dus 

vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen! 

4 februari 

Vandaag trekken we eindelijk nog eens naar de groene jungle van puytvoet. We gaan 

jullie nog niet te veel vertellen, maar fans van ‘wie-is-het’ zullen de tijd van hun 

leven hebben. 

 

We spreken terug af om 14u aan het lokaal, waar mama en papa jullie om half 6 

terug mogen oppikken.  

 

11 februari 

Binnen enkele dagen is het Valentijn, en dat gaat natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij. Daarom spelen we vandaag het grote Romeo en 
Julia spel. We gaan nog niks verklappen. Maar jullie kunnen wel al raden 
waar het over zal gaan, tot dan!  
 

We spreken zoals gewoonlijk af om 14u, om half 6 ronden we af aan het 
lokaal. 
16-18 februari 

Joepie! We gaan op weekend! Hopelijk zijn jullie er allemaal bij en meer info volgt nog via 

mail. Wij hebben er alvast heel veel zin in!! 

 

BOBBE PIM MEREL JULIE FLOR 



 

25 februari 

DUO-WEEKEND 

Dit weekend is speciaal voor onze derdejaars. Samen met de derdejaars van alle 
andere scoutsgroepen in Sint-Niklaas gaan we op weekend. Wat we allemaal gaan 
doen krijgen jullie heel binnenkort te horen. Maar het zal ongetwijfeld de moeite 
zijn! 

 

 

ZIEZO dat was het voor deze maand! CIAO  

 

 



Jonggivers 

Februari staat gekend als de maand van de liefde maar wij doen er niet aan mee. We hebben het 

veel te druk met te gamen en te studeren. Die liefkes kosten toch maar tijd en money dat we beter 

ergens anders in kunnen investeren ;p 

4 februari 

Trekt allemaal nog ies jullie vieze vuile, maar warme kleren aan. We gaan ons best doen om er een 

heel propere vergadering van te maken! We verwachten jullie om 14u op het lokaal met de fiets. 

Jullie kunnen terug huiswaarts keren om 17u30. Jullie kunnen zelfs rechtstreeks gaan eten op 

restaurant, zo proper gaan jullie zijn. 

11 februari 

We hebben dit scoutsjaar nog geen enkele techniekenvergadering gehad, dus groentjes neem je 

verstand vandaag mee naar de scouts om het vol te proppen met nieuwe technieken en methodes 

om torens te maken, tenten op te zetten en natuurlijk een vuurtje te maken. 2e en 3e jaars jullie 

zullen het goede voorbeeld moeten geven. We hebben hoge verwachtingen van jullie. 

16-17-18 februari 

Dit weekend is het scoutsweekend! Jatoch, weettoch!!! 

Meer info volgt in de weekendbrief ;) 

23-24-25 februari 

Dit weekend is het DUOweekend, een weekend speciaal voor de 3e jaars. Mega tof!! 

Dussss de 1e en 2e jaars hebben dit weekend vrij en kunnen dus op zondag extra lang slapen en extra 

lang tv kijken  

Jammer genoeg is dit vlak na ons weekendje door alle drukke planningen van alle scoutsen samen. 

Maar druk kan ook tof zijn. Wij kijken er alvast naar uit. 

Meer info volgt in de duoweekendbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

             Arno     Line        Anton           Kasper  Pauline 



GIVERS 

Zondag 4 februari 
Jowww givers, als eerste zondagvergadering van 2018 konden 
we natuurlijk niet anders dan een vet bosspel organiseren op 
Puytvoet. Omdat zondag vergaderingen terug starten en 
eindigen op de normale uren, 
worden jullie dus verwacht aan 
het lokaal om 14u, en kunnen 
jullie terug huiswaarts keren om 
17u30. Tot dan!

Zaterdag 10 februari
Liefste givertjes!!! 

Dit weekend gaan we nog eens wat donnie’s en barkie’s voor 
ons buitenlandskamp verzamelen (geef toe, ’t was al lang 
geleden). Dit gaan we doen door onze resterende muntjes te 
verkopen, aan huis/winkelstraten,… We weten dat dit niet de 
leukste vergaderingen zijn maar het 
is ondertussen al een van de laatste 
keren. Om het eerlijk te houden 
voor iedereen laat je het aan ons 
weten als je er niet bij kan zijn, we 
verwachten een geldige reden!!! We 
starten om 10u aan het lokaal en 
zullen daar terug afsluiten om 17u, 
we zien jullie daar!



Zondag 18 februari
Deze zondag komen jullie (zoals altijd) maar beter met de fiets 
want we gaan nog eens rondcrossen in’t stad. Verzamelen aan 
het lokaal op het normale uur!!

23-25 februari: Duoweekend
Als laatste vergadering van februari hebben jullie allemaal een 
dagje vakantie met uitzondering van Arno, als 3e jaar zal hij de 
eer van Tereken gaan verdedigen op het alombekende 
duoweekend. Meer info hierover volgt via mail!! Tot volgende 
maand bois.



Vele givergroetjes van 

JOKE                              ROBIN                    FREEK                  

FIEN JUUL


