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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 (2017-2018) 

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 maar liefst 20-koppige, superenthousiaste leidingsploeg klaar om jullie de 

tijd van jullie leven te bezorgen! We verwelkomen 7 nieuwe leiders en leidsters in onze 

ploeg: Viktor, Simon, Isabelle, Flor, Jarno, Pim en Merel. Van harte welkom!  

Ook de groepsleidingsploeg is deels nieuw: Joke en Pauline vervoegen zich bij het team van 

Klaas en Lien. Lien zal het eerste semester afwezig zijn wegens Eramus naar Porto in 

Portugal. Maar het tweede semester staat ze terug paraat! Na drie groepsleiding te zijn 

geweest nemen we afscheid van Wim. Dikke merci, Wim, voor al de tijd en inspanningen die 

je in Scouts Tereken hebt gestoken de afgelopen jaren! Ook moeten we afscheid nemen van 

volgende stoppende leiding: Inelore, Tamariche, Anton, Eva en Ilse. Uiteraard ook aan jullie 

nen dikke merci voor jullie onvoorwaardelijke inzet van de voorbije jaren! Hopelijk zien we 

jullie gezichten nog vaak terugkeren. 

BELANGRIJKE DATA 

Dit gezegd zijnde, kan overlopen worden wat ons dit scoutsjaar allemaal te wachten staat.  

We gaan  uiteraard vliegend van start met de overgang op zaterdag 9 september 2017.  

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 17 september 14u-17u30: spelletjesnamiddag kapoenen en welpen 

 29 september – 1 oktober: planningsweekend leiding  

(dit betekent dat er op zondag 1 oktober geen vergadering is voor de leden) 

 27 oktober  - 29 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, …) 
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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 (Buitenlands Kamp dus vroeger vertrek zeker mogelijk!) 

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 (2017-2018): 

het lidgeld bedraagt nog steeds €35 en gaat integraal naar de verzekering van u kind. 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  jullie ook! 

Scouteske groetjes en een eerste van vele stevige linkers van de groepsleiding, 

Klaas-Lien-Pauline-Joke  

 

 

mailto:kapoenen@tereken.be
mailto:welpen@tereken.be
mailto:jonggivers@tereken.be
mailto:givers@tereken.be
mailto:grl@tereken.be
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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 

'festival'. 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) €10 

 Ribbekes (2 porties) €12 

 Vis (vissoep, visburger, papillot) €13 

 Vege (vegeburger en ovenschotel op de BBQ) €10 

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.  

 

 

  

http://www.tereken.be/


Kapoenen 
Zijn jullie klaar voor een spetterend nieuw kapoenenjaar? Wij kijken er alvast hard naar uit!  

Maar een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook nieuwe leiding. 

Wil jij weten wie jouw supervette keitoffe leiding is dit jaar, lees dan maar snel verder.  

 

Naam: Simon  

Leeftijd: 32,5 jaar  

Hobby’s: muziekjes maken en feestjes geven   

Lievelingseten: pizza  

Lievelingsdier: eenhoorns 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 

 

 

Naam: Bomma Isabelle  

Leeftijd: 100 jaar  

Hobby’s: breien, kaarten  

Lievelingseten: stoofvlees met frieten  

Lievelingsdier: ijsbeer  

Lievelingskleur: grijs  

 

Naam: KitKaat 

Leeftijd: 25 jaar 

Hobby’s: zwemmen met dolfijnen 

Lievelingseten: pannenkoeken 

Lievelingsdier: dolfijn 

Lievelingskleur: geel 



Naam: Jarno  

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby’s: koken, chauffeur spelen  

Lievelingseten: spaghetti carbonara  

Lievelingsdier: leeuw  

Lievelingskleur: groen  

 

 

Naam: Viktor  

Leeftijd: 18 jaar  

Hobby’s: balletje trappen  

Lievelingseten: koeken 

Lievelingsdier: stekelvarken 

Lievelingskleur: zwart  

 

 

Zo wij zijn dus jullie nieuwe leiding voor dit jaar!  

Zaterdag 9 september  

Op 9 september is het weer zo ver, onze geliefde overgang. We nodigen jullie massaal uit om te 

komen genieten van dit spektakel. Meer info over deze spetterende dag vind je vooraan in het 

eikeltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 17 september  

Het scoutsjaar is in stijl ingezet en vandaag beginnen we met onze 

eerste vergadering, de spelletjesnamiddag. 

We nodigen jou, maar ook al jouw vriendjes en vriendinnetjes uit 

om mee met ons te komen ravotten.  

We verwachten jullie om 14 uur aan het lokaal en om 17u30 

sluiten we daar onze eerste vergadering af.  

Zondag 24 september  

Vandaag trekken we erop uit. We gaan naar het befaamde 

Puytvoet voor ons allereerste bosspel.  

We spreken af om 14u30 aan de Kwantum en om 17u30 mogen 

jullie daar ook weer worden opgehaald.  

 

 

 

 

Zondag 1 oktober  

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering want jullie 

supertoffe leiding is op planningsweekend.  

Maar niet getreurd volgende week zijn we terug met meer leuke 

spelletjes.  

  

 

We vragen elke vergadering steeds 50 cent zodat wij voor jullie kapoen een koekje en een drankje 

kunnen voorzien. Zo krijgt iedereen steeds hetzelfde.  

 

Stevige linker van jullie leiding  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Simon 

Isabelle 

Jarno 

Viktor 

Kaat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,  

Deze hippe chick staat vrolijk in het leven! Ze lacht veel en ziet overal 

het positieve in. Ze houdt van rolschaatsen en koekjes maken. Haar 

favoriete eten is uienchips en ze kijkt graag naar de kleur groen.  

#ALLES GEVEN EH HEHEHE 

  

Hij is een supergekke trol, als hij op zijn kont schuift, komen er 

glitters uit. Hij kan vliegen en danst graag op regenbogen. Hij is fan 

van alle tv-series, maar vooral van Avatar! 

#GOEIE BOBBE  

 
Deze flinke jongen is een echte knuffelbeer, als jullie ooit een 

pijntje hebben of jullie niet goed voelen, voel je dan vrij om 

naar hem te gaan voor een troostknuffel. Pim is ook een echte 

piloot (in opleiding)! Cool cool supercool!  

#IS HET EEN VLIEGTUIG, IS HET EEN VOGEL, NEE TIS DE PIM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze schattige en goedlachse meid is altijd te overwinnen met 

pickles chips, chocolade fondue, nacho’s, M&M’s, croque-monsieurs, 

pizza’s, kaaskrokketteeeeeuh (maar gewone kroketten zijn ook 

goed!) … 

Genoeg subtiele hints ;) ;) ;) ,  Julie is ideaal gezelschap! 

#HONGEEEEEEEEER 

 
Deze stoere bink is een held met een voetbal, Messi en Ronaldo zijn 

er niets tegen! Zijn humor is geniaal, het gaat onze wilde lokken te 

boven.  

#VOOR WELKE CLUB GE OOK ZIJT, CLUB BRUGGE IS BETER 

 



 

Heyo, vandaag is echt een suuuuuuperbelangrijke dag aka DE OVERGANG!  

We verwachten jullie massale aanwezigheid om 10u aan het lokaal voor een megaleuke dag! 

Vergeet zeker geen lunchpakket voor de middag en kom ’s avonds lekker gezellig tafelen met 

je mama, papa, broertje, zusje, oma, opa, neefje, nichtje en beste vriend op onze barbecue! 

Meer info is te vinden vooraan in het eikeltje! 
BE THERE OR BE NEN ONNOZELEIR! 

 

Jeeeeej, vandaag is het spelletjesnammidag! Vandaag is iedereen welkom dus vandaag 

kunnen ook niet-scouters eens komen proberen! We hebben dus ook jullie hulp nodig om de 

nieuwe kindjes te tonen waar scouting echt om draait ☺  

 Kom om 14u naar het lokaal met je mooiste glimlach en je beste humeur. Jullie 

mama/papa/moemie/vake/moeke/meme/pepe/oma/opa/padre/madre/… mogen jullie 

terug komen ophalen om 17u30! 

Hey lieve welpjes, vandaag gaan we ‘onzen beir uitlaten’ met een stevige portie 

kennismakingsspelletjes. We spreken weer af om 14u en de vergadering stopt helaas al om 

17u30. 

 

 

 

 

BRENG ELKE VERGADERING ZEKER 50 CENT MEE VOOR EEN OVERHEERLIJK, DELICIEUS VIERUURTJE. 



Jonggivers!!! 
 
Hopelijk zijn jullie klaar voor het vetste scoutsjaar van jullie scoutscarrière, want dat staat 
jullie namelijk te wachten dit jaar.  Wij, jullie nieuwe leidingsploeg staan te popelen om 
weer van start te gaan!! We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons. Benieuwd 
wie wij zijn? Wie zoekt die vindt er vijf! 
 
Zoek de leiding, koppel ze aan een naam en een profiel en wie weet wordt jij 
wel DE winnaar van een prachtig sjortouw! 

 
 Anton  
 
 
Line  
 
 
Kasper 
 
 
Arno  
 
 
Pauline  
 
 
 
 
 
 

 
Moeite met 
spraak? Geen 
probleem want 
deze persoon is 
een logopedist(e) 
in spe en kan je 
helpen met al je 
spraakproblemen. 
Zet je een goed 
schijfke op en je 
kan er bijna zeker 
van zijn dat hij/ 
zij wel zal kunnen 
meezingen/ -
neuriën!  
 
 

 
Hij/ zij durft 
wel al eens 
zijn/haar 
dansbenen 
boven te halen 
wanneer er 
drum& bass 
wordt gedraaid. 
Verder 
ontsnapt geen 
enkele 
crimineel aan 
het 
observerend 
oog van deze 
criminoloog in 
wording.  

 
Deze 
avontuurlijke 
reizige(ste)r is 
vaak vergezeld 
van een lekker 
fris stukje 
komkommer. 
Hij/zij heeft 
altijd en overal 
een frisbee bij, 
en zijt maar 
zeker kids, na 
dit jaar zal 
iedereen goed 
kunnen 
meespelen! 

 
Opgepast met 
kattekwaad 
kids want de 
volgende 
persoon start 
dit jaar als 
politie- agent! 
Win je het 
sjortouw is 
hij/zij de 
perfecte 
persoon om te 
tonen wat je er 
nu juist mee 
moet 
aanvangen. 

 
voetbal, lopen, 
gewichtjes 
heffen, allemaal 
geen probleem 
voor deze 
leid(ste)r. 
Iemand die een 
rondje 
armworstelen 
aandurft?  
Fietsen is iets 
minder het ding 
van deze 
persoon want 
hij/ zij verkiest 
toch zijn/ haar 
brommer om 
mee rond te 
rijden. 



 

 
 

 
Dit was het al voor de eerste maand! 

 

Kusjes, de leukste leiding van heel het kabouterbos 
 
 
 

Zaterdag 9 september Zondag 17 september 

 
De eerste activiteit van het jaar is natuurlijk 
den overgang. Alle info over de start van het 

nieuwe jaar vinden jullie vooraan in het 
eikeltje en op de site. Neem daar dus zeker 

een kijkje! We hopen dat jullie allemaal 
aanwezig zijn zodat we het jaar fantastisch 

kunnen inzetten. Tot dan! 

 

 
Aangezien dit de  eerste echte vergadering 
van het jaar is, moeten we elkaar natuurlijk 

nog wat leren kennen. We spreken af om 
14u aan het lokaal en sluiten hier ook terug 
af om 17u30. We trekken met zen allen naar 

Puytvoet dus kom zeker met de fiets. 

 

Zondag 24 september Zondag 1 oktober 

 
Vandaag is het weer tijd om alle wieltjes uit 
de kast te halen want zoals je a kan raden: 

het is wieltjesvergadering! Kom allemaal om 
14u naar het lokaal met de meest 

waanzinnige wieltjes voor een paar uur 
rolplezier. !!FIETS TELT NIET!! 

 

 
Geen vergadering dit weekend  

De leiding is op planningsweekend om 
weeral een vet jaar ineen te steken! 

Niet getreurd, volgende week zijn we er 
weer!! 



 

 

Hier en daar wordt het al verspreid 

Wat die Terekens deze zomer gaan doen, da’s nie normaal 

Het wordt een jaar zonder spijt en vooral veel jolijt 

Want wij gaan op buitenlands kamp en da wordt fenomaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

ZONDAG 17 SEPTEMBER (14u – 17u30) 

We vliegen er direct in: los den bos in! (lees: bosspel in 

’ t Puytvoet) Vandaag is ook een specialleke want jullie 

nemen een VRIEND(IN) mee naar de scouts, geen 

uitzonderingen! Bonuspunten voor wie een meisje 

meebrengt! Kom met uwe stalen ros naar het lokaal en 

daar sluiten we ook weer af. 

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER (10u - …) 

De eerste vergadering van het jaar is meteen een knaller van formaat:  

DEN OVERGANG!  

Zoals elk jaar is er van ’s ochtends (ja, ook alle givers worden bij de 

ochtendshow verwacht!) tot ‘s avonds plezier en vertier!  

Wij hebben maar twee woorden voor jullie allemaal: BE THERE!  

Meer praktische info in het voorwoord van dit eikeltje. 

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER (14u – 17u30) 

Belangrijkste dag van het jaar vandaag:   

IEDEREEN MOET AANWEZIG ZIJN!  

We gaan namelijk beslissen naar waar we op buitenlands kamp 

gaan! Jullie hebben dus ook iets te zeggen  
Maar zo eenvoudig is het niet, er is meer aan de hand… 

Kom naar het lokaal en alles zal duidelijk worden… 

 

 

  

 

Maar zo simpel is het niet, er hangt ook iets aan vast … 

Kom allemaal met uwe velo naar het lokaal  

en daar zal alles duidelijk worden. 
 

 

Joke
Schrijfmachine

Joke
Schrijfmachine

Joke
Tekstvak
PS: als ge nu nog nie weet hoe we eruitzien, dan moet ge meer naar de vergaderingen komen ;) 



 
Contactgegevens Leiding 

 
          Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be 

Kaat Govaert 04 74 62 28 72 
Simon Wauman 04 89 37 76 51 
Jarno De Rudder 04 84 15 32 33 

Isabelle De Schepper 04 91 54 60 43 
Viktor Van Puyvelde 04 99 41 51 01  

         Welpenleiding – welpen@tereken.be 

Julie Jansen 04 71 02 82 11 
Robbe Wauman 04 89 37 76 66 
Merel Speleman 04 93 53 67 22 

Pim Fierens 04 94 46 79 18 
Flor Speleman 04 94 74 70 13 

           Jonggiverleiding – jonggivers@tereken.be 

Line Vandendurpel 04 76 64 80 65 
Arno Huycke 04 79 94 19 61 

Anton De Hauwere 04 71 71 41 32 
Kasper De Wolf 04 71 38 87 58 

Pauline De Schepper 04 97 13 22 04 
           Giverleiding – givers@tereken.be 

Robin De Rudder 04 79 02 57 04 

Joke Wauters 04 75 34 99 84 

Fien Wauters 04 73 72 93 05 

Freek Speleman 04 99 72 69 05 

Juul Speleman 04 99 70 21 02 

Groepsleiding – grl@tereken.be 

Klaas Degroote 04 86 63 50 96 

Joke Wauters 04 75 34 99 84 

Lien De Bock 04 87 29 00 56 

Pauline De Schepper 04 97 13 22 04 

Materiaalploeg – mm@tereken.be 
Lokalenverhuur – verhuur@tereken.be 



 


