
 

Het Eikeltje  

 -MAART- 

 

 



Beste ouder(s) en leden, 

Ondertussen is de derde maand van 2018 reeds aangebroken, wat gaat dat snel!  

Deze maand zal een iets andere maand zijn dan gewoonlijk. 

Zo wordt op zaterdag 11 maart het jaarlijks eetfestijn van Scouts Tereken georganiseerd.  

Dit jaar luidt het thema: “Pasta La Vista”. U mag zich dus verwachten aan een heus, à 

volonté, pasta-festijn! Dat wordt smullen ;) Alle info hieromtrent hebt u reeds via mail 

ontvangen of gelezen op de website, maar hier volgt een korte herhaling:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zich  via de website (www.tereken.be/contact) zeer eenvoudig inschrijven. 
Gelieve bij uw inschrijving uw naam, aantal personen per menu  (volw. of kind) en shift  
(shift 1 om 11u30 of shift 2 om 13u) te vermelden. Indien u aan eenzelfde tafel wenst te 
zitten met meerdere families, kan u dit ook meedelen. Inschrijven kan tot vrijdag 9 
maart. Betaling gebeurt aan de kassa op de dag zelf. De jonggiverleiding organiseert ten 
slotte een altijd-prijs-tombola. De leiding komt rond aan de tafels met lotjes voor een prijs 
van €2. 
 

De laatste vergadering van maart zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart en dit voor een 

volledige dag van 12u tot 17u.  

Het is namelijk districtsdag! Dit houdt in dat alle scoutsen van Sint-Niklaas verzameld 

worden om samen spelletjes te spelen (per leeftijdsgroep) in het bos van Puytvoet.  

Alle praktische info kan u vinden in onderstaande afbeelding. 

(opgelet: de dagplanning verschilt van vorige jaren!) 

Hopelijk kunnen we aan heel Sint-Niklaas laten zien wat voor een leuke bende zwart&wit is! 

 

 

MENU 
 

Pasta Con Carne - € 12/ € 10*  
(smakelijke meatballs in romige tomatensaus) 

 
Pasta Con Pesce - € 13 / € 10*  

(zalm met verse spinazie in smeuïg sausje van mascarpone) 
 

Pasta Vegetariana - € 13 / € 10*  
(heerlijke combinatie van pesto, rucola, kerstomaatjes en pijnboompitjes) 

 
*kinderen t.e.m. 12j: kinderportie 

 
Als voorgerechtje kan u kiezen voor een bruschetta (€1,50). 

Per inschrijving van 8 personen ontvangt uw tafel een gratis bruschetta plankje. 
 
 

http://www.tereken.be/contact
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Graag willen we ten slotte nog vermelden dat op vrijdag 30 maart de givertak “Terekenkot” 

organiseert als actie voor hun buitenlands kamp deze zomer. Vanaf 16u start de after work 

en is iedereen welkom om een drankje te drinken en hopelijk kan dit terwijl het zonnetje 

schijnt ;) Verder zal er ook de mogelijkheid zijn om een maaltijd te consumeren. Dit alles aan 

democratische prijzen. Hierover volgt binnenkort meer info! Er zal ook een kampvuur 

aanwezig zijn en vanaf 21u start de kleine fuif in onze blokhut. Wij zouden het zeer fijn 

vinden om bekende gezichten te zien en samen gezellig te genieten van deze vrijdagavond 

als het begin van de paasvakantie. Ouders, leden, leiding en oud-leiding wordt uiteraard 

gratis toegang verleend, voor externen wordt een kleine toegangsprijs van €2 gevraagd. 

 

Ziezo, dit was het weer voor deze maand! 

Een stevige linker van de groepsleiding, 

Pauline, Lien, Klaas en Joke 

 



HEY LIEFSTE KaPOenEN  
 

Het is al weer bijna maart dus tijd voor een nieuw eikeltje, februari was en kei toffe 

maand met een zalig weekendje.  

Vrijdag 2 maart  

Het is tijd om eens goed met onze poep te shaken, onze armen los te gooien en onze 

dansbenen op te warmen want het is LIMOFUIF. Dit topfeest vindt plaats op het 

Apostelplein aan jeugdcentrum den Eglantier om 18 uur. Je ouders kunnen je weer 

komen ophalen om 20 uur. De inkom bedraagt € 2,5, vergeet deze niet anders heb je 

geen drankje en chipje. Het thema dit jaar is FLUO, dus kom allemaal zo goed 

mogelijk verkleed, en met zoveel mogelijk fluo!  

 

Zaterdag 11 maart  

Niet te geloven, weeral heerlijk smullen met mijn scoutsvrienden! Dit allemaal 

op ons heerlijk jaarlijks eetfestijn. Dit jaar is het thema “PASTA LA 

VISTA”. 

Meer info hierover vind je vooraan in het eikeltje.  

 

Zondag 18 maart 

Eens goed kijken wat hebben we deze week weer in petto hebben 

voor jullie?  

Sorry lieve kapoenen maar we zijn jullie deze week even beu. 

Onze collega leiding pakt het even over voor een week want het 

is LEIDINGSWISSEL! Dit wil zeggen dat we op de gewone uren 

afspreken op het lokaal maar wel met andere leiding. jullie 

worden dus om half drie verwacht en jullie mogen weer naar 

huis om half zes. 

Vergeet de 50 cent niet voor het vieruurtje!  

 

Zaterdag 24 maart  

WAT IS ME DIT? Weeral geen normale vergadering ☹  

Sorry lieve kapoenen maar het is vandaag DISTRICTSDAG. Dit wil 

zeggen dat we met alle scoutsen van Sint-Niklaas samen spelletjes 

gaan spelen! Is dat niet MEGA TOF?  

Meer info hierover vinden jullie vooraan in het eikeltje 😉  

___________________________________________________________________________ 

 



Dit was het weer voor deze maand, we beloven je dat er nog wat leuke kapoenen- en 

leidingstijd komt! Groetjes jullie LIEVELINGSLEIDING!  

 

 

 Kaat                Jarno                          Isabelle             Simon  



 
 

 

Vrijdag 2 Maart 

 
Een nieuwe maand is aangebroken en we vliegen er direct goed in. Vandaag 
gaan we een feestje bouwen!! We gaan naar de Limofuif in de Eglantier.  
We spreken af op het Apostelplein vrijdag om 18u, waar jullie om 20u weer 
opgehaald mogen worden. Het feestje kost €2,50 hiervoor krijgen jullie ook een 
drankje en een zakje chips.  
En feesten doen we natuurlijk in stijl, dus kom allemaal verkleed in FLUO 
TOT DAN! En vergeet zeker jullie dansbenen niet aan te doen 

 
 

 

 

 

zondag 11 maart 

 

Altijd al graag eens bediend te willen worden door ober Pim of eens 

van Merel haar heerlijke pasta willen proeven? Kom dan zeker naar 

ons Eetfestijn "PASTA LA VISTA" om heerlijke pasta te komen eten!  

Meer info hierover vinden jullie vooraan in het eikeltje. Ciao e grazie 



zondag 18 maart  

 

VANDAAG MOGEN JULLIE EEN BEETJE WENEN WANT 

JULLIE GELIEFDE LEIDING ZAL ER NIET ZIJN.  

MAAR NIET TE LANG TREUREN WANT JULLIE 

KRIJGEN NIEUWE ANDERE MEGACOOLE LEIDING! 

HET IS NAMELIJK LEIDINGSWISSEL 

Wil je weten wie deze nieuwe leiding is? Kom dan 

om 14u naar het lokaal, en om 17u30 mogen 

jullie weer naar huis gaan!!  

 

 

zaterdag 24 maart 

 
Joepie! Weer een leuke vergadering seg! Het is districtsdag, we 
gaan met alle andere scoutsen van Sint-Niklaas een superleuke 
dag beleven. Heel belangrijk, we spreken af op zaterdag in 
plaats van zondag, jullie mogen om 12uur met jullie 
boterhammetjes naar Puytvoet komen, daar spelen we een tof 
spel en mogen jullie om 17u weer opgehaald worden! 
 

                     
 

DAt was het weervoor de ze maand! 

vele  

groetjes 

van 

jullie 

favoriete 

welpenleiding 
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JONG GIVERS MAART 2018 

04/03/18    
Beste leden deze maand staat er weer van alles op het programma.  
We vliegen er direct in met een stevige, gezellige en plezierige 
vergadering. Om eens goed onzen beir uit te laten,  
fietsen we met zen allen naar recreatiepark de ster. J 
We spreken af met de fiets om 14 u aan het lokaal. 
 
 
 
 

11/03/18 
“Pasta la vista”  
Jaja u leest het goed. Vandaag is het weer tijd voor het jaarlijkse eetfestijn. (meer 
info via mail/website) Hierdoor geen vergadering dit weekend L  
 
 
 
 
 
 
 
Eetfestijn  



 

18/03/18 
Haal jullie zakdoeken maar al boven: vandaag moeten 
jullie het stellen zonder je geliefde leiding, het is dan ook 
leidingswissel. 14u lokaal as usual.  
 

ZATERDAG 24/03/18  
Vandaag is het districtsdag, dit is met alle scoutsen van Sint-Niklaas. 
We spreken af om 12u op puytvoet en na al de spelletjes keren we 
huiswaarts om 17u. Tot dan kids xxxxxxx 

Ps: in welke stad staat Arno?  



Makkers, maten, MAART 
Zondag 4 maart  
Vandaag gaan we ongelooflijk coole en avontuurlijke dingen doen: 

 

 

We gaan namelijk leuke spelletjes spelen. De foto’s hierboven hebben 

niets te maken met de vergadering, maar zijn ook wel leuk. We zien 

jullie zoals normaal om 2 uur aan het lokaal, tot half 6 
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Zondag 11 maart 
Vandaag is het de lekkerste zondag van het jaar, eetfestijn!!!! 

Wat voor lekkers we net gaan eten, horen jullie zeker nog via mail of op 

de site. Hieronder wat foto’s van andere lekkere dingen: 

 

 

Zondag 18 maart 
Slecht nieuws, jullie moeten jullie favoriete leiding deze zondag missen. 

Het is namelijk leidingswissel (van 2 tot half 6 lokaal). Het is heel 

jammer voor jullie, verkleed jullie daarom in een triestig persoon. 

Voorbeelden van triestige personen zijn: 
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Zaterdag 24 maart 
Vandaag is het districtsdag, alle vrinden van alle scoutsen van Sint-

Niklaas komen nu samen. Het is op zaterdag van 12 tot 5 uur. Eerst eten 

we een hapje dus neem misschien wat bokes mee of iets anders lekkers. 

Je kan u bokes in een leuke brooddoos steken. Hieronder wat foto’s van 

leuke brooddozen: 
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