
Eikeltje 

Oktober 
De kop is eraf! De eerste maand van het scoutsjaar is voorbij, alsook de 

overgang die er weer knal op was! Bedankt aan alle aanwezigen, en de 

afwezigen hadden ongelijk   

 

In oktober gaat er bij de meeste scouten wel een belletje rinkelen… 

Inderdaad het is weer ‘Dag van de jeugdbeweging’ ! 

Dit jaar zal deze plaatsvinden op vrijdag 21/10.  

Zoals elk jaar zijn er ’s morgens koffiekoeken en warme chocomelk op de markt 

voor wie die dag in uniform naar school gaat.  

Na schooltijd kan je op de markt een pannenkoekske gaan eten, het 

springkasteel onveilig gaan maken of gewoon genieten van de band die komt 

spelen. 

Allen daarheen dus!! 

 

Verder zal in oktober ook het eerste scoutsweekend plaatsvinden. Dit gaat het 

laatste weekend van de maand door. Meer uitleg over het hoe, wat, waar en 

wanneer krijgen de leden nog in een weekendbrief van hun leiding. 

 

Voilà dit gezegd zijnde zijn we klaar voor weer een volle scoutsmaand! 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u zoals altijd terecht bij grl@tereken.be 

 

Een stevige linker 

De grl 

Wim, Lien en Klaas 

mailto:grl@tereken.be


Zijn jullie klaar voor oktober?  Wij alleszins wel ! Het wordt weer een maand pure fun! 

PS: vergeet jouw 50 cent niet. 

 Zondag 2 oktober 

Vandaag is het helaas geen vergadering, jullie allerliefste leiding 

is op planningsweekend zodat we heel het jaar kunnen 

volplannen met superleuke activiteiten! Jullie zullen dus nog een 

weekje moeten wachten om jullie terug volledig uitleven.  

Zondag 9 oktober 

Hou jullie maar al vast aan de takken van de bomen, dit wordt een van 

de beestigste vergaderingen van het jaar! Zoals jullie allemaal wel 

weten, was het dinsdag 4 oktober Werelddierendag en dat moet gevierd 

worden! Kom daarom allemaal om 14u30 naar het recreatiepark  de 
ster ( ingang van de trampolines, lange rekstraat) verkleed als een dier, 

om 17u30 sluiten we daar ook weer af! 

Zondag 16 oktober 

1 ding is zeker, na deze vergadering gaan jullie naar huis glitterend als 

een discobal! Het is namelijk glittervergadering! Afspraak om 14u30 

aan het lokaal waar we moe ‘geglitterd’ om 17u30 ook weer 

afsluiten. 



Vrijdag  21 oktober 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging euj euj euj ! Dat wil zeggen dat jullie vandaag in 

jullie scoutsuniform naar school mogen gaan, doe dus zeker allemaal jullie das aan zodat 

jullie kunnen tonen dat jullie trotse terekenaars zijn J ! 

Zondag 23 oktober 

Deze zondag is het tijd voor een echt bosspel, we gaan nog eens lekker gaan ravotten op 

puytvoet! We zien jullie om 14u30 op de parking van Kwantum (net naast de wegel voor 

naar puytvoet te gaan), om 17u30 zit het er helaas weeral op! 

Zaterdag 29  en  zondag 28 oktober 

Olé, olé olé! Dit weekend is het zover, ons allereerste weekendje, spannend seg! Alle info 

zal jullie bezorgd worden via mail. 

Zo dit was het dan voor oktober, tot volgend maand! 

Een stevige linker van jullie leiding,  

Julie 

Bobbe    Tama     Ilse  Kaat 



WELPEN 
JOOOOWWWW welpen!!! Jammer genoeg moeten we beginnen met jullie het 
slechtste nieuws van heel deze maand te vertellen… In het weekend van 2 
oktober is de leiding op planningsweekend om het hele scoutsjaar te plannen en in 
elkaar te knutselen. Hierdoor zal er dit weekend dus geen vergadering zijn, maar 
niet getreurd, volgende week zullen we weer paraat staan!

Dag liefste welpjes, de 3e jaars welpen kunnen alvast hun mooiste maatpak en de 
meest doordachte speeches bovenhalen, want op 9 oktober is het NESTLEIDER-
VERKIEZING!!!!! De 3e jaars welpen krijgen op deze dag de kans om zichzelf op 
hun best voor te stellen aan de 1e en 2e jaars. Een speech voorbereiden en een 
eventuele vorm van omkoping door iets uit te delen is zeker niet verplicht maar wel 
een leuke en vette manier om deze verkiezing voor iedereen vet te maken!!! Deze 
verkiezing zal doorgaan op het lokaal van 14u tot 17u30. Tot dan!!!!



Hey kids!! Dit weekend 16 oktober hebben we jullie hulp nodig. Ons land is sinds 
een paar dagen in oorlog met een van onze buurlanden. Onze koning heeft ons 
opgeroepen om de beste soldaat van heel onze welpen tak te selecteren en alleen 
die soldaat kan de koning helpen en het conflict oplossen… Trek daarom deze 
zondag je beste leger outfit aan en kom om 14u naar het lokaal. Nadat de 
proeven en de selectie hebben plaatsgevonden kunnen jullie ouders hun soldaten 
komen halen op het lokaal om 17u30. We want you!

Jow welpen! Dit weekend spreken we af aan het lokaal om daarna richting 
puytvoet te vertrekken. Wat we daar gaan doen is nog verrassing, we kunnen jullie 
wel alvast zeggen dat je je loopbenen en energie goed kan gebruiken… Om 14u 
starten we en we sluiten af om 17u30, we zien jullie daar op 23 oktober…

Tot dan! 

Dag welpjes, dit weekend (28-30 oktober) is het ons eerste enige echte welpen 
weekend! Meer info over dit weekend volgt nog in een weekend brief. We hopen 
jullie daar allemaal te zien!! 



Een high-6 van    

Inelore        Wim              Robin             Cleo           Arno             Juul



Jonge G’s 
 2 Oktober 

Lieve kids, jammer genoeg is het vandaag geen vergadering. Jullie allerliefste 

leiding is op planningsweekend. Wij zijn volop het hele jaar aan het 

voorbereiden zodat het zeker een knaller wordt. Niet getreurd, volgende week 

zijn we weer van de partij. Om je toch nog een beetje bezig te houden mag je 

deze geweldige kleurplaat inkleuren en volgende week meebrengen naar de 

vergadering ;) 

 

 

 

 

9 Oktober 

Om toch nog een beetje in thema te blijven mogen jullie je allemaal verkleden 

in je favoriete Pokémon! Breng je supermegapokébalgooiarm en je fiets mee. 

We spreken om 14u af aan het lokaal en sluiten hier ook af om 17u30. 
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16 Oktober 

Vandaag gaan we de stadskern van Sint-Niklaas verkennen. We 

spreken deze keer niet af aan het lokaal, maar om 14u aan de 

heilige Sinterklaas naast het stadhuis. Als je je tekening vorige 

week hebt afgegeven kan je hier wel eens een al-dan-niet 

beslissend voordeel mee hebben!! Dus als je dit niet hebt 

gedaan, jammerrrrrr… 

→ Anton 

 23 Oktober 

We gaan onze handen nog eens aan het 

werk zetten. Het is techniekenvergadering!! Voor de 

eerstejaars is het zéér belangrijk om aanwezig te zijn 

(ook voor de 2e en 3e jaars) want we gaan voor de eerste 

keer sjorren! Tereken staat bekend om zijn sjorkunsten, 

en wij willen deze traditie graag voortzetten. We zullen 

vanaf 14u torens beginnen bouwen tot 17u30. Vergeet 

zeker geen vieruurtje want je zal je energie nodig 

hebben. 

 

28, 29 en 30 Oktober 

Ons allereerste weekendje staat voor de deur. Het welbefaamde kluisweekend! 

Luister goed naar wat Frank onze weergod te zeggen heeft vooraleer je je 

trekrugzak inpakt. We zullen in de loop van de maand een brief meegeven met 

alle informatie op. 

 

Tot 

volgende 

maand 

 

Kasper ← 

Lien   Eva      Fien    Mops 
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Zondag 2 oktober 

Deze week spreken jullie af op het 

terekenpleintje en spelen jullie wa voetbal 

tegen elkaar. De leiding zal der ni bij zijn 

want wij zijn op planningsweekend om de 

rest van het jaar goe te fixen!!  

+ geheim spel 

Tot volgende week!!  

 

 

 

 

Zondag 9 oktober 

Hopelijk zijn er niet te veel blessures van de 

match van vorige week want jullie zullen 

ulder benen wel goed kunnen gebruiken! 

Net als vorige week mogen jullie een 

sportieve outfit aantrekke (+ hemd en 

das!!) en zien we jullie op het lokaal om 2 

uur. We sluiten daar ook af om half 6. 

Tot dan! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was het dan voor deze maand, tot in november!! 

Zondag 16 oktober 

Vandaag veroveren Sint-Niklaas monopoly-

gewijs. We spreken af aant stadhuis om 2 uur 

vergezeld met een stevig voorwerp van 

minstens nen halve meter groot en uldere 

fiets telt niet! 

We sluiten daar af om half 6. 

 

 

 

Zondag 23 oktober 

Deze zondag gaan we wa bekomen van de overdosis 

scouts afgelopen vrijdag op dag van de 

jeugdbeweging en hopelijk met den trofee van dj-

battle! 

Breng vandaag ulder koksmuts, jullie fijngevoelige 

smaakpapillen en ne pepermolen maar mee naar 

het lokaal om 2 uur.  

Om half zes sluiten we met goe gevulde maagskes af 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 28 oktober – zondag 30 oktober 

Dit weekend is ons eerste scoutsweekendje. De 

weekendbrief volgt nog  

 

 

 

Line     Freek   Anton    Pauline 


