
 

 

 



Voorwoord 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

De eerste maand van 2018 is aangebroken! Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen achter 

de rug. 

Januari betekent niet alleen het begin van het nieuwe jaar, voor de meeste leiding betekent 

dit ook examens. Daarom zijn het voor alle takken avondvergaderingen.  

Deze zullen doorgaan op de volgende data: 

 

- vrijdag 5 januari (schaatsen) 

- vrijdag 12 januari 

- vrijdag 19 januari 

- vrijdag 26 januari 

Verder zijn de officiële kampdata intussen ook bekend: 

- kapoenen:  dinsdag 24 juli – zondag 29 juli 

- welpen:  zondag 22 juli – zondag 29 juli 

- jonggivers:  zaterdag 21 juli – dinsdag 31 juli 

- givers:  zondag 15 juli – maandag 30 juli 

Meestal wordt er pas in juni een infomoment georganiseerd waarbij alle praktische info 

wordt gegeven zoals de kampprijs. Normaal wordt dit bedrag in één schijf betaald. Indien er 

interesse zou zijn om dit bedrag in drie schijven te betalen, kan u mailen naar 

grl@tereken.be, ons contacteren via het contactformulier op de website of ons persoonlijk 

aanspreken voor of na de vergadering. 

Ten slotte zouden we ook al een beetje reclame willen maken voor de oud-scouts quiz.  

Deze gaat door op zaterdag 3 maart in de Calfac. Dit jaar betreft het een samenwerking 

tussen onze huidige leidingsploeg en de oud-scouts. Op facebook kan u reeds het 

evenement terugvinden onder de naam ‘Tereken Quiz’. Inschrijven kan door te mailen naar 

quiz@oudscouts-tereken.be. Je kan met een ploeg van maximum 5 personen inschrijven en 

dit voor de prijs van € 25 per ploeg.  

 

 

 

 

Scouteske groeten van de groepsleiding, 

Pauline – Klaas – Lien -  Joke 

 

mailto:grl@tereken.be
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Kapoenen  
Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen en jullie 

vakantie. De eerste maand van het nieuwe jaar staat voor de 

deur en er staan een aantal fantastische 

avondvergaderingen voor jullie klaar.  

5 januari 

Om jullie vakantie goed af te sluiten gaan we gaan schaatsen 

😊. We spreken af om half 7 aan het sinterklaas standbeeld op 

de markt en sluiten daar ook af om half 9. 

Vergeet zeker geen handschoenen, muts en 6 euro (liefs 

gepast) mee te brengen anders mag je de schaatsbaan niet op.   

12 januari 

Ook op de scouts vieren we kerst en Nieuwjaar dus jullie zijn allemaal 

uitgenodigd op het mega coole kapoenen kerst- en 

nieuwjaarsfeestje!!! Doe allemaal jullie leuke kersttrui nog eens aan! 

Maar wat is nu een feestje zonder toffe cadeautjes? In de vakantie 

hebben jullie dus tijd om een leuk cadeautje in elkaar te steken. Als je 

minder creatief bent mag je ook een klein cadeautje van maximum 3 

euro gaan halen in de winkel. 

Het feestje gaat door op het lokaal en we verwachten jullie om half 7 en jullie mogen het feestje 

verlaten om half 9. 

De leiding zal een hapje en een drankje voorzien, breng daarom dus 50 cent mee. 

 

 

 



19 januari 

Trek jullie mooiste pak maar aan want vandaag gaan we naar de casino. 

Breng allemaal maar jullie leukste spelletje mee en 50 cent voor een hapje en een 

drankje. 

We spreken af om half 7 aan het lokaal waar jullie mama’s en papa’s jullie terug 

mogen komen ophalen om half 9. 

26 januari 

Vandaag gaan we nog eens spelen in het 

donker. Spannend! 

Om half 7 spreken we af aan het lokaal en 

daar sluiten we ook af om half 9.  

Vergeet zeker jullie zaklamp niet mee te 

brengen! 

 

 

 

Een stevige linker 

Jullie super, fantastische leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaat              Simon     Jarno    Isabelle  



Welpen januari 
 

Allerliefste welpjes, er is weer een nieuwe scoutsmaand aangebroken!  

Eerst en vooral aan allen een gelukkig nieuwjaar gewenst! We hopen van harte dat jullie 

nieuwjaarsbrief perfect is voorgelezen en dat je een megacool cadeautje hebt gekregen! 

Hopelijk zijn jullie er weer klaar voor en dan knallen we samen het nieuwe jaar in! 

In januari zullen er enkel avondvergaderingen zijn, zodat de leiding goed kan studeren voor 

hun examens. We voorzien dus geen vieruurtje (aangezien we dan wel tot heel laat moeten 

voort doen 😉) en jullie hoeven dus geen 50 cent mee te nemen!  

 

Geniet ook zeker van ons kerstkaartje! Uitknippen en aan de schouw hangen mag! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalige kerst 

en een gelukkig  

Nieuwjaar 
          ~ de Welpenleding 



vrijdag vijf januari  
We verwachten jullie massaal om half 7 aan het sinterklaasbeeld, 

want we gaan schaatsen!    
Om half 9 mogen jullie terug opgehaald worden met hier en daar een 
blauwe plek, maar hopelijk geen gebroken benen  😉.   
Het schaatsen zelf kost 6 euro, dus neem dit zeker mee, maar als we 
met 20 zijn, zou het maar 4 euro kosten en kunnen we nog ‘ne warme 
choco’ gaan drinken, van die twee uitgespaarde euro’s! Dus zeker 
allemaal komen!!  
Vergeet ook zeker jullie handschoenen niet, als jullie graag na de 
vergadering nog al jullie vingers willen hebben 😊.  
 

 
vrijdag twaalf januari  
Geachte Welp 
U bent uitgenodigd op het exclusieve kerstfeestje van de Welpen 
van Scouts Tereken. Vanavond vieren we feest! En omdat bij 
een echt nieuwjaarsfeest altijd cadeautjes gegeven worden, gaan we 
dit dit jaar ook doen! Neem dus een cadeautje voor iemand 
anders mee (dit kan iets zijn dat u zelf gemaakt heeft, iets wat u 
dubbel heeft… , maar dit hoeft u dus zeker niet in de winkel te gaan 
kopen), en dan krijgt u zelf een cadeautje terug!  
U wordt verwacht om half 7 op het prestigieuze lokaal van Scouts 
Tereken, waar het feestje eindigt omstreeks half 9. 
We hopen op uw komst. 
 
Met vriendelijke groeten 
De Welpenleiding  



vrijdag negentien januari  
Films, films, films. De mens is zot van films! En daarom kijken we 

vanavond naar de leukste film ooit! Als jullie willen weten welke film 

dit is, kom dan zeker van 18u30 tot 20u30 naar het lokaal, maar we 

verklappen al: wij zijn helemaal weg van de film en we denken jullie 

ook!  

BELANGRIJK: voor 1 keer vragen we jullie om 50 cent mee te nemen, 

zodat jullie tijdens de film kunnen genieten van lekkere snacks 

 

SEE U THERE or be a square (dus not ‘around’ mihihihihi, mopjes 

mopjes!)  

 

Vrijdag zesentwintig januari 
“UNO!” “VALSSPELER!” “IK SNAP HET NIET!” “VIER OP EEN RIJ!!” 
“GEWONNEN!” “IK DOE NIET MEER MEE!”  
Zijn maar een paar van de uitspraken die we zullen horen op de laatste  
vergadering van deze geweldige maand. We sluiten namelijk af met een 
spelletjesavond. Als jullie toevallig thuis een megacool spel hebben liggen, 
mogen jullie dit zeker en vast meenemen naar het lokaal waar we afspreken 
van half 7 tot half 9.  
 
 
 
 
 
 
 

ZIEZO dat was het voor deze maand, maar niet 
getreurd! Want in februari zijn we er weer!  

Dan zullen de vergaderingen terug op zondagmiddag 
plaatsvinden en is er ook ons fantastisch weekendje, 

maar hierover zullen jullie later nog info krijgen! 
 

We zouden ook graag eens willen weten welke welpen elke maand trouw ons eikeltje 
lezen! Daarom voegen we bij deze editie een bon toe: druk deze af en knip deze uit, 
geef het aan de leiding, en je maakt kans op een lekker extraatje!   
 
 
 
 
(ouders: verklap zeker niets!) 



DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG 
 



Jonggivers 
 

Benieuwd wat we allemaal gaan doen in januari?  

Check dan snel de volgende link: 

https://www.classtools.net/FB/1721-BiuxMh 

 

Tot dan! 

Een stevige linker, 

Kasper, Line, Arno, Anton en Pauline 

https://www.classtools.net/FB/1721-BiuxMh


 

Jullie examens zitten er dan wel op, die van ons beginnen nog maar net. 

Ook in januari zijn de vergaderingen dus ’s avonds, maar zeker niet minder vet! 

 

Vrijdag 5 januari 
De schooltijd is weer bijna terug 

En driekoningen staat voor deur 

De vakantie is achter de rug 

Terug naar de dagelijkse sleur 

We gaan dus, als je het goed vindt 

Op de markt gaan schaatsen 

Kom om 19u30 naar de Sint 

We blijven twee uur ter plaatse! 

 



Vrijdag 12 januari 
Vandaag worden jullie om half acht 

Weer lekker aan het lokaal verwacht 

Neem zeker je warme kleren mee 

Want vandaag gaan we een uur of twee 

Ravotten, spelen en crossen 

In Sint-Niklaas’ mooiste bossen! 

 

Vrijdag 19 januari 

De leiding stopt vanavond met blokken 

We komen op de scouts wat gokken! 

Het is casino-avond op het lokaal 

We zien jullie dus hopelijk allemaal 

Op dezelfde uren als vorige week 

Groetjes van Joke, Fien, Robin, Juul en Freek 

 

 

 

 



 

Groetjes en een kusje of drie 

We zien jullie terug in februari! 

    

Robin                                                          Juul                                                    Freek 

 

  

Joke                                                                                           Fien 


