
Eikeltje Maart 
Beste ouders en leden,  

Februari  zit er al weer bijna op dus ziehier de planning voor maart.  

Een drukke maand met enkele speciallekes.  

De kapoenen en de welpen gaan op hun 2de weekend.  

Dit zal doorgaan 17-19/03. De weekendbrief krijgt u nog van de takleiding.  

Voor de bezorgde ouder, laat u niet misleiden door u kleine rakkers:  

 

De grootste roepers die blij zijn dat ze een weekend van huis zijn, missen hun mama en papa 

meestal al na de eerste nacht. In tegenstelling tot zij die met een klein hartje en een beetje 

bang vertrekken, die weten meestal niet meer wat dat nu weer was ‘thuis’   

 

25/03 is het districtsdag! Dit is 1 dag in het jaar waarop we met alle scoutsen samen 

iedereen laten zien met hoeveel we zijn. Dit doen we door samen te picknicken op de markt, 

waarna we in een grote optocht, onder politiebegeleiding, richting puytvoet trekken. Daar 

spelen we dan allemaal samen een spel!  

Zorg dat jullie zo talrijk mogelijk aanwezig zijn!   

Om 12u op de markt met je eigen lunchpakket, om 17u sluiten we af op puytvoet.  

Leden die niet alleen naar huis gaan, kunnen dus daar worden afgehaald.  

 

Verder geven we u graag ook al deze data mee:  

Weekend givers  31/03 -02/04            ( 31/03 is het Terekenkot op het lokaal)  

Weekend Jonggivers  31/03- 02/04  

 

Groepsverkoop 22/04,  dit zal dit jaar uitzonderlijk enkel na de middag doorgaan (meer info 

volgt)  

 

Eetfestijn 23/04   

 

 

Voila, weer een hele boterham, maar u kent het adres bij verdere vragen ongetwijfeld al 

vanbuiten: grl@tereken.be 

 

Een stevige linker 

De grl 

Wim, Lien en Klaas 
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Zaterdag 25 maart 

Huh??? Scouts op een zaterdag ?? Dat klopt toch niet ?  

Ooh jowel liefste kapoentjes, vandaag is het DISTRICTSDAG ! Op deze dag picknicken we 

eerst met alle scoutsen van Sint-Niklaas op de markt om daarna een superleuk spel te 

spelen op puytvoet! Alle andere info vinden jullie vooraan in het eikeltje! 



 

Jooooow dreuzels!! Zoals jullie merken, 

toveren we deze maand om in een maand 

vol magie, hekserij en hocus pocus! Begin 

dus maar al te oefenen op die verschillende 

spreuken, vervloekingen en toverdrankjes, die (wie weet) misschien wel eens 

van pas zouden kunnen komen!  

 

 

ZONDAG 5 MAART 

We vliegen er direct goed in met het grote Harry 

Potter spel! Woehoeeeeee!  

We verwachten jullie om 2 uur op Zweinstein/het 

lokaal in tovenaar outfit. Na een dagje vol getover, 

mogen jullie ouders jullie hier om half 6 weer komen 

ophalen.  

 

ZONDAG 12 MAART 

Vandaag gaan we nog eens onzen beir/bezem uitlaten met een goed potje 

Zwerkbal! Hopelijk beschikken jullie allemaal over een snelle bezem (een 

Vuurflits natuurlijk, een Helleveeg is een beetje te traag hé?!?), want die zal 

wel eens van pas kunnen 

komen! We spreken af om  

2 uur aan het lokaal , waar we 

om half 6 weer afsluiten. 



VRIJDAG 17 – ZONDAG 19 MAART 

Huplaa, jullie lezen het goed, ’t is weer tijd voor een mega-vet-cool-

onwaarschijnlijk-plezant-fantastisch-niet-te-missen weekendje !!! Meer info 

volgt nog in de weekendbrief. 

 

ZATERDAG 25 MAART  

Vandaag vindt het enige echt toverschool toernooi, 

ook wel de DISTRICTSDAG genoemd, plaats! Dit is een 

dag waar we samenkomen, spelen en genieten met 

alle andere scoutsen van Sint-Niklaas. Verdere info 

vind je vooraan in het eikeltje!  

PS: Vergeet zeker jullie lunchpakketje (en eventuele 

toverdrankjes) niet, zodat we voldoende energie 

hebben om ons te bewijzen als beste scouts van Sint-

Niklaas!  

 

Maart zit er helaas weer al op, maar geen getreur, op naar de volgende 

spetterende maand!  

Nog een stevige linker (& veel liefdesdrankjes),  

 

 

WIM 

ARNO 

ROBIN 

JUUL 

CLEO 

INELORE 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG  5 MAART 

Haal jullie sportiefste, marginaalste sportfit maar boven want vandaag is het Sportacus-

vergadering! Ga maar snel nog een beetje sporten deze week zodat jullie fit zijn! Kom met de 

fiets naar het lokaal om 14u en we sluiten ook hier weer af om 17u30.  

PS: kleine verrassing voorzien voor wie als Spartacus verkleed komt 

 

ZONDAG 12 MAART 

Binnenkort gaan de 40 dagen zonder vlees weer 

van start en daarom doen  wij vandaag  de enige 

echte VLEZEKES-VERGADERING! Ben je benieuwd 

wat dit inhoudt (uiteraard!)? Kom dan af met de 

fiets naar het lokaal van 14u tot 17u30! 

 

I  SINNEKLOAS 

 

ZONDAG 19 MAART 

Zoals jullie misschien al 

vermoeden, is het nog eens 

tijd voor een vet stadsspel!  

Haal jullie detective-skills 

maar boven want ge gaat ze 

zeker nodig hebben! Rarara, 

wat gaan we doen? Breek 

jullie hersens hier niet over 

maar kom gewoon af naar de 

vergadering! We spreken af 

aan de markt van 14u tot 

17u30, JUUUUUU TO DAN! 

 

ZONDAG 19 MAART 

Zoals jullie misschien al 

vermoeden, is het nog eens 

tijd voor een vet stadsspel!  

Haal jullie detective-skills maar 

boven want ge gaat ze zeker 

nodig hebben! Rarara, wat 

gaan we doen? Breek jullie 

hersens hier niet over maar 

kom gewoon af naar de 

vergadering! We spreken af 

aan de markt van 14u tot 

17u30, JUUUUUU TO DAN! 

 

ZATERDAG 25 MAART 

DISTRICTSDAG vandaag!  

Kom allen massaal af om onze 

scouts te vertegenwoordigen, 

een hele dag vol plezier 

gegarandeerd! Meer info over 

plaats en uren kan gevonden 

worden vooraan in het 

eikeltje! 

Dit was het alweer voor deze maand! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

Greetz van jullie -eindelijk- voltallige zeskoppige leidingsploeg 

LIEN FIEN EVA JOKE KASPER ANTON 

 

 

 



 

 

Zondag 5 maart 

Het is dringend tijd dat we nog eens de straten van Sint-

Niklaas onveilig gaan maken. We spreken af om 14u00 aan 

het stadhuis om weer afscheid te nemen om 17u30. 

 

 

Zondag 12 maart 

Hoelang is het al geleden dat we nog eens naar Puytvoet zijn getrokken? 

Veel te lang, dat weten wij. Maak maar dat ge om 14u00 aan het lokaal 

staat om eens goed te crossen in de bossen, en als we alle bomen 

hebben geteld mogen jullie terug naar huis om 17u30. 

 



Zondag 19 maart 

Het is 19 maart en Anton is nu toch al even niet meer komen opdagen. 

Waar hangt die gare moker toch uit? Kom naar het lokaal om 14u00 tot 

17u30 om het uit te pluizen, want vandaag spelen we het grote Waar is 

Anton-spel! 

 
Kan jij Anton vinden? 

 

Zaterdag 25 maart 

Vandaag is het districtsdag. We gaan tonen wie nog steeds de echte beiren van Sint-

Niklaas en omstreken zijn. Meer info via Facebook of vooraan in het eikeltje. 

 

 



Vrijdag 31 maart – Zondag 2 april 

Om de paasvakantie goed in te zetten is er het scoutsweekend 

gekoppeld aan het Terekenkot. Meer info hierover volgt in de 

weekendbrief! 

 

 

 

 

 

 

Line                       Freek                Pauline                     Anton 


