
Voorwoord	april	2017	
	
Beste	ouders,	leden	en	sympathisanten,	
	
Maart	is	nog	niet	achter	de	rug	of	we	blikken	al	vooruit	op	de	maand	april.	Vooral	het	
weekend	van	22	en	23	april	springt	in	het	oog.	Eerst	en	vooral	willen	we	iedereen	warm	
maken	voor	het	eetfestijn	op	23	april.	Ook	dit	jaar	gaat	die	door	op	een	zondagmiddag.	
Zaterdag	22	april	is	het	dan	weer	groepsverkoop.	Hieronder	vindt	je	alle	informatie	over	de	
aankomende	evenementen	en	alle	nieuwtjes	in	en	over	onze	scouts.		
	

Nieuwe	T-shirts	verkrijgbaar!	
	
Onze	T-shirts	zijn	in	een	nieuw	jasje	gestoken.	Ook	zijn	alle	maten	opnieuw	beschikbaar.	Als	
je	een	T-shirt	wil	kopen	mag	je	voor	of	na	de	vergadering	steeds	iemand	van	de	leidingsploeg	
aanspreken.	Een	T-shirt	kost	15€,	maar	is	niet	verplicht.	Ook	dassen	zijn	nog	steeds	
verkrijgbaar.	Een	das	kost	9€.	We	hopen	dat	op	kamp	iedereen	wel	over	een	das	beschikt.	
	

Groepsuitstap	
	
Voor	we	de	eerstvolgende	evenementen	overlopen	blikken	we	al	even	vooruit	naar	het	
einde	van	het	jaar,	de	groepsuitstap.	Die	zal	doorgaan	op	zaterdag	1	juli,	meteen	de	laatste	
vergadering	van	het	jaar.	Alle	info	hieromtrent	volgt	binnenkort.	
	

Groepsverkoop	
	
Op	zaterdag	21	april	is	het	onze	groepsverkoop.	Ook	dit	jaar	gaan	we	opnieuw	snoepzakjes	
verkopen.	De	jonggivers	en	givers	spreken	af	om	10	uur	op	het	lokaal.	De	welpen	zijn	
welkom	met	een	lunchpakket	om	12	uur.	De	dag	eindigt	om	17	uur	opnieuw	aan	het	lokaal.	
Om	de	dag	zelf	voor	de	leden	wat	lichter	te	maken	vragen	we	ook	dit	jaar	aan	de	leden	om	
elk	7	snoepzakjes	te	verkopen	in	voorverkoop.	De	strookjes	krijgt	u	op	de	vergadering	via	
een	van	de	takleiding.	Een	snoepzakje	kost	3	euro.	Ook	dit	jaar	is	er	een	mooie	prijs	voor	
onze	recordverkoper!	
	



Eetfestijn	
	
Hieronder	vind	je	de	uitnodiging	van	ons	eetfestijn	op	zondag	23	april.	Dit	jaar	zullen	alle	
gerechten	op	grootsmoeders	wijze	bereid	worden!	We	hopen	veel	volk	te	mogen	
verwelkomen	op	zondagmiddag.	Voor	de	leden	is	het	de	dag	ervoor	vergadering.		

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hopelijk	tot	dan!	



Gezocht:	culinair	talent!	

Vzw scouts Tereken zoekt m/v met (culinair) talent: 
 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt binnenkort het eetfestijn van de scouts 
plaats. Hou zondag 23 april alvast vrij in jouw agenda! Om dit gebeuren in 
goede banen te leiden, zijn er heel wat helpende handen nodig. De leiding en leden van 
de vzw zijn alvast paraat. Maar zonder extra helpende handen 
krijgen we deze klus niet geklaard.Wij zijn dan op zoek naar uitbreiding 
van onze kookploeg, niet enkel voor het eetfestijn, maar ook voor den 
overgang in september kan onze ploeg extra hulp gebruiken. 
  

Wie zoeken wij? 
Enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers die van aanpakken weten. Je hoeft 
zeker geen culinair talent te zijn, er zijn taken naar ieders mogelijkheden en interesses. 
Uiteraard kies je zelf hoe ver jouw engagement strekt. Help je graag een volledig weekend 
mee van begin tot einde? Van harte welkom! Heb je slechts enkele uurtjes ter beschikking, 
dan verwelkomen wij je even graag! 

Wat bieden wij? 

Onze eeuwige dankbaarheid zal de uwe zijn! Een topteam boordevol sfeer staat klaar om jou 
met open armen te ontvangen. 

Wil je graag jouw steentje bijdragen? Kom dan vrijblijvend langs naar het infomoment voor 
het eetfestijn. Deze gaat door op zondag 9 maart na de vergadering om 17u30. 

	



HEEEEEEY kapoenen weten jullie wat er leuker is dan 1 keer verkleden? … 

Inderdaad je 2 keer verkleden. Dus vandaag is de dag waarop je je kan 

verkleden als iets/iemand waar je geen tijd voor had op school. Dus 

allemaal jullie beste kostuums boven voor een CARNAVAL-

VERGADERING en ontmoet jullie allerliefste leiding aan de kiosk in ’t 

park om 14u30. 

PS: we hopen dat jullie ons herkennen want wij gaan namelijk zo goed 

verkleed zijn! 

TEREKEN HOOG, TEREKEN DROOG, TEREKEN PARADIJS! 

Vandaag verzamelen we met heel Tereken op het lokaal om het scouts thema van dit jaar 

te vieren met een heus groepsspel.  

MAAR OPGEPAST omdat we nu ook samen gaan spelen met de grote kindjes verwachten 

wij al onze kapoen al om 14u aan het lokaal! 

WAAAAAAAAAAT GEEN SCOUTS VANDAAG?!? 

Sorry jongens de leiding gaat samen op weekend dus er zal niemand naar de scouts kunnen vandaag 

maar niet getreurd volgende week hebben we 2 activiteiten gepland! 

Opgepast we hebben een heel druk weekend voor de boeg! 

Deze zaterdag is het groepsverkoop! Dus we hebben zo veel mogelijk lieve glimlachjes nodig om onze 

snoepzakjes te verkopen  We verzamelen allemaal om 12u30 aan het lokaal. 

En direct daarna nodigen we alle ouders en kapoenen voor ons eetfestijn (meer info hierover 

vooraan in het eikeltje) 

 

  



Iedereen heeft wel een lievelingstv-programma en voor jullie allerleukste leiding is dat dus helemaal 

hetzelfde. Dus hier hebben jullie een lijstje: 

 

Tama houdt van SAMSON & GERT 

Ilse houdt van MAYA DE BIJ 

Bobbe houdt van DE GHOSTROCKERS … duuuuuh 

Julie houdt van K3 

Kaat houdt van MEGA MINDY 

 

En wij willen ook weten wat jullie favorietjes zijn dus kom verkleed voor in je beste Studio-100 

verkleedkledij! We spreken af om 14u30 aan de Kwantum (naast Puytvoet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Zondag 2 april 

Vandaag is het nog eens tijd voor een  

‘over the top’ bosspel!!  

We spreken af om 14 uur aan het lokaal, en om 17 u 30  

sluiten we daar ook weer af.  (even ook ter herinnering: breng 

een halve euro mee, en jullie krijgen van ons een lekker 

vieruurtje!) 

 

 

 

Zondag 9 april 

JAARTHEMADAG 

Vandaag staat helemaal in het 

teken van het jaarthema. Ook 

jullie ouders mogen vandaag 

eens komen proeven van het 

scoutsleventje! 

 

 

 

Zondag 16 april 

Omdat wij af en toe ook wel eens rust nodig hebben, is het deze week jammer genoeg geen 

vergadering. Jullie allerliefste leiding is namelijk op ontspanningsweekend! 

Maar niet getreurd, volgende week staan we weer helemaal fris en uitgerust klaar voor jullie! 

 

 

  

 

 

 

 

Die blijft 

maar 

grenzeloos 

groeien!! 

Effe chillen 

Yes, mijnen 

beir nog eens 

goe uitlaten! 



Zaterdag 22 april 

Dit weekend kunnen jullie niet alleen zondag, maar OOK zaterdag naar de scouts komen , joepie!  

Vandaag is het groepsverkoop. Meer info vooraan in het eikeltje!  

(Zet allemaal jullie braafste snoetje op!)  

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 april 

Het is weer tijd voor ons jaarlijkse eetfestijn! 

Meer info vinden jullie vooraan in het eikeltje, komen is de boodschap! 

Vergeet jullie niet in te schrijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 30 april 

Laatste vergadering van de maand. Trek allemaal jullie keukenschort aan, en zet jullie koksmuts maar 

op, want vandaag is het kookvergadering! 

We spreken af om 14 uur aan het lokaal, en 

sluiten daar ook weer af om 17 u 30. 

 

 

 

 

 

Wie wilt er mij 

naar huis 

rollen? 



EINDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juul   Cleo  Wim  Arno  Robin  Inelore 

Tot volgende 

maand! 



vf  

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in 

de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de 

tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen 

betekent. 

 

En hoe kunnen we deze maand beter openen dan met ons 2e weekendje!  Hou het 

weekend van vrijdag 31 maart tot zondag 2 april  dus zeker vrij, want het belooft weer 

een knaller van formaat te worden! Meer info volgt in de weekendbrief, maar hier 

alvast een tip over het thema:  

 

 

Vandaag, zondag 9 april, verwachten we jullie van jullie meest strategische en stabiele 

kant. Wie goed is in bordspelen, zou vandaag wel eens in het voordeel kunnen zijn. We 

brengen ze echter tot een hoger niveau: LEVENDE BORDSPELEN. Wie verkleed komt in 

een pion krijgt een extra’tje. Echt waar.  

 

 

 

 

 

 



Met heel veel spijt 

En gebleit 

Is er vandaag geen vergadering 

Want het is leidingsontspanningstijd 

 

Geniet dus op zondag 16 april  eens van jullie vrije dag, de leiding gaat dat ook doen op 

hun ontspanningsweekend! We zien jullie heel graag volgende week terug! 

 

 

 

Het weekend van 21 tot 23 april  wordt iets drukker dan normaal, aangezien we niet 

alleen onze JAARLJKSE GROEPSVERKOOP HEBBEN zaterdag 22 april, maar ook ons 

LEKKERE EETFESTIJN op zondag 23 april. Meer info omtrent de groepsverkoop kan je 

vinden vooraan in het eikeltje, alsook de uitnodiging voor ons eetfestijn. We rekenen 

uiteraard op jullie fantastische verkoopskills én grote opkomst voor dit weekend! 

 

 

Om april nog eens af te sluiten in stijl, trekken we op zondag 30 april  naar het Ster 

voor een portie, zandige, zwoele, zoete, zorgeloze, zonnige BEACHGAMES! Verzamelen 

aan het lokaal om 14 uur waar we ook weer zullen afsluiten.  

 

 

 

 

Een stevige linker van jullie 6-koppige leiding, 

 

Lien    Anton  Eva  Joke Kasper Fien 



Schrikkeljaar of niet, 

april telt altijd 30 

dagen. 

Deze maand 

heet april. 

Het is weer een nieuwe maand en omdat  

Bakkie altijd van die goeie weetjes heeft zetten 

we zijn wijsheid voor deze maand hier eventjes 

op een rij. 

Bedankt voor deze nuttige 

kennis Bakkie!! 



31 maart— 2 april 

Om de paasvakantie goed in te zetten is er 

het scoutsweekend gekoppeld aan het Tere-

kenkot. Meer info hierover volgt in de 

weekendbrief!  

9 april 

TEREKEN HOOG, TEREKEN DROOG, TEREKEN PARADIJS! 

Vandaag verzamelen we met heel Tereken op het lokaal 

om het scouts thema van dit jaar te vieren met een heus 

groepsspel. Joepie!! 

16 april 

Vandaag geen scouts want de leiding is op hun verdiend  

onstpanningsweekend! 

Maar niet getreurd jongens , wie zich verveel mag de onder-

staande woordzoeker oplossen als bonuspunten voor het spel 

van binnen 2 weken. 



22— 23 april 

Zoals jullie kunnen zien ,dit weekend dubbel feest!  

Zaterdag 22 april is het groepsverkoop. Jullie worden allemaal op het lokaal opge-

wacht om half 1. vergeet zeker jullie  

voorverkoop niet!! 

Zondag 23 april nodigen we  jullie, samen met ouders en alle andere mensen die jullie 

willen meenemen, uit op ons jaarlijks eetfestijn!  

Meer info kunnen jullie vooraan het eikeltje vinden. 

Na al die specialekes, eindelijk 

nog eens een echte scouts  

vergadering! We spreken af om 

2u op het lokaal want vandaag  

gaan we nog eens testen of jullie 

nog weten wat het inhoud om als 

giver door het leven te gaan! 

30 april 

Line 

Anton 

Pauline 


