
MEI 
Na	  een	  geslaagde	  groepsverkoop	  en	  een	  spetterend	  eetfestijn	  is	  onze	  
groepskas	  weer	  mooi	  aangevuld,	  we	  willen	  graag	  iedereen	  bedanken	  
voor	  hun	  enthousiasme	  en	  aanwezigheid!	  
	  
De	  kampen	  komen	  steeds	  dichterbij,	  bij	  deze	  nog	  eens	  een	  
opfrissing/aankondiging	  van	  de	  vaste	  kampdata:	  	  
	  

KAPOENEN	   25/07	  –	  30/07	  
WELPEN	   22/07	  –	  29/07	  
JONG-‐GIVERS	   20/07	  –	  30/07	  
GIVERS	   16/07	  –	  30/07	  

	  
Mei	  betekend	  jammer	  genoeg	  ook	  dat	  de	  examens	  weer	  voor	  de	  
deur	  staan	  voor	  onze	  leiding	  en	  (jong-‐)givers.	  Vrijdagavond	  26	  mei	  
starten	  voor	  alle	  takken	  de	  avondvergaderingen.	  
	  
	  
	  
Een	  stevige	  linker	  en	  tot	  volgende	  maand,	  	  
De	  groepsleiding	  
	  



Het is alweer mei, dat wil zeggen de voorlaatste maand van het 

scoutsjaar. Dat betekent dus dat we er nog eens extra hard in 

gaan vliegen en super leuke dingen gaan doen! Deze maand 

hebben we zowel onze laatste zondagmiddag vergadering van 

dit jaar, als de eerste avondvergadering. 

Benieuwd wat dat zal geven! 

 

 

 

  

Vandaag hebben julie helaas geen leiding van 

ons.. :’( Het is wel scouts, hoe kan dat nu?  Jawel, 

vandaag is het leidingswissel, super spannend! Ben 

je ook zo benieuwd naar wie je leiding is deze week? 

Kom dan zeker om 14u30 naar het lokaal, daar 

sluiten jullie zoals gewoonlijk ook af om 17u30. 



 

Het is weer zover, het is weer advent..  

Neen, helaas is het onze laatste zondagnamiddag vergadering van dit scoutsjaar! We 

kunnen nog niet veel verklappen, want het is de bedoeling dat jullie vandaag te weten 

komen wat ons kampthema zal worden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar het 

kamp als wij, want we beloven dat het de max wordt! Echt suuuuuuuuuuuuuuuuuper 

spannend eh? Kom allemaal om 14u30 naar de markt, aan het Sinterklaasbeeld en 

jullie mogen opgehaald worden om 17u30 aan de kiosk in het park. 

 

  

Joepie, we vliegen er de eerste 
avondvergadering in met een 
klassieker: FILMAVOND! Neem 
allemaal jullie lievelingsfilm mee en 
dan kunnen we samen kiezen welke 
film we gaan zien. We spreken af om 
18u30 aan het lokaal en sluiten daar 
ook af om 20u30.  
(P.S.: de leiding houdt van Disneyfilms) 

 

Een stevige linker,  

 

Ilse 
Kaat 

Julie 

Tama Bobbe 



 
 

ZATERDAG 6 MEI  

Het is dit weekend een heel speciale activiteit. Onze vrienden van scouts d’Olmen houden 

een heus Olmenfeest. Wij, de welpen van Tereken, zijn uitgenodigd op de kindernamiddag. 

Er zullen volkspelen, een springkasteel, grime, verschillende spelletjes en nog veel meer 

aanwezig zijn! We verwachten jullie dus massaal zaterdag 6 mei om 14u aan de Olmen 

lepenstraat 78C waar we om 17u weer zullen afsluiten. Om het hele feest mogelijk te maken 

vragen ze inkom, dus breng zeker 3 euro mee! 

 

 

ZONDAG 14 MEI 

Benieuwd wat voor 

vergadering het 

vandaag is? Zoek het 

antwoord en alle 

bijkomende details in 

de woordzoeker!   

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tip: er zijn 7 woorden verstopt) 

(Tip: als je het antwoord echt 

niet vindt, kijk dan onderaan op 

de volgende pagina voor de 

oplossing! )  



 
 

ZONDAG 21 MEI 

Speurneuzen, haal dat vergrootglas en die leugendetector maar boven, want vandaag zullen 

jullie deze wel nodig hebben bij het grote De-Mol-Cluedo-Stratego-Bosspel ! Afspraak met al 

onze topdetectives om 14uur aan het lokaal. We sluiten hier om 17u30 weer af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 26 MEI 

Jullie lezen het goed, het is weer tijd voor avondvergaderingen. Deze week pakken we uit 

met een specialleke, we gaan namelijk picknicken op ’t Ster! Neem allemaal iets kleins, 

lekkers mee, dan maken we er een gezellige avond van! We verwachten jullie allemaal om 

19h aan de ingang van het Ster (ingang aan de trampolines: parking Lange Rekstraat). We 

sluiten hier weer af om 21h. 

Antwoord woordzoeker: zondag - 14 mei – leidingswissel – 14u – lokaal – 50 cent mee – half 6   

Amai da ziet er 

lekker uit! 

Inelore Wim Robin Juul Cleo Arno 



Jonge  ’s 

 

 

 

 

Deze maand is er weer veel te doen en we beginnen met een echte topper.  

Los deze woordzoeker op en kom zo te weten wat we 7 mei gaan doen. Hoe doe je dit? Wel, 

de woorden die onder het rooster staan moet je doorstrepen in het rooster, de 

overblijvende letters vormen de info die je nodig hebt. Als je de oplossing niet vindt, zoek 

dan maar eerst nog ies verder, en als je het echt echt niet weet dan mag je iemand van de 

leiding contacteren (bij voorkeur mops) 

 

C L U M C E L D O S T A 

D S P E O H I L G I T A 

T A V A N P E T D R W E 

E U L O U I S E E T O T 

H A U L T L I V S D F Z 

E T E R E K E N A E A S 

A B E F C S D S V N P R 

L O G I C A M A N R O A 

F C V F K A D A K I K O 

P K H I O E M T N K L O 

K I A E B W O U W T I A 

S E N N E L J J O N G E 

 

ALLESMAN-ANNA-BOCKIE-CHEESE-DAKKIE-DAVE-DE-DEN-EVERT-FIEN-FOERTIE-GITA-JONGE-

JUNIOR-KOBE-LIES-LOGICAMAN-LOUISE-MO-MOPS-SENNE-TEREKEN-TUUR-VAN-VICKIE-

WOUWT 



 

 

 

14 mei 

 

 

Deze week is het leidings - 

Dus zal je je allerliefste leiding weer voor een extra weekje moeten missen, maar niet 

getreurd, volgende week zijn we er weer.  

Je wordt verwacht om 14u aan het lokaal waar je met je nieuwe leiding voor 1 dag afsluit om 

17u30. 

 

 

 

We hebben al gemerkt op 

sjorhout shelter dat jullie 

sjorkunsten vrij goed zijn, 

maar we zijn er van 

overtuigd dat er hier en daar  

wel nog iets kan verbeterd 

worden. Dus deze zondag, 

21 mei, gaan we nog eens 

een techniekenvergadering 

geven zodat alle skilzzz op 

punt staan voor het kamp. 

We zien jullie graag 

verschijnen om 2uur en we 

zullen een paar technieken 

wijzer afsluiten om half 6. 

 

Na deze vergadering gaan jullie nog sneller dan jullie favoriet ‘Bear Grylls’ een vuur kunnen 

maken. 

Benieuwd of dit mogelijk is?! Kom gewoon zeker af!! 

 



 

En dan de laatste vergadering van deze maand is een specialeke. De slimme mensen onder 

de leiding hebben al examens binnenkort, daarom starten we vanaf vandaag met 

AVONDVERGADERINGEN en traditiegetrouw gaan deze door op vrijdagavond. We 

spreken 26 mei af aan het lokaal van half 8 tot half 10.  

We gaan vanavond iets doen met bordspelen die tot leven komen, het wordt spannend… 

Dus kom zeker af.  

 

See you later, 

 

 

 

 

 

 

 

Fien    Lien    Eva    Joke    Anton    Kasper 



GIVERS	
	
Mei	is	eindelijk	aangebroken.	Mei	is	niet	alleen	de	maand	dat	de	zon	
terug	non	stop	(hopelijk)	begint	te	schijnen,	maar	dit	jaar	is	het	de	
maand	dat	jullie	leidingsploeg	terug	herenigd	wordt!	Anton	keert	
namelijk	terug	naar	ons	klein	Belgenlandje.	Dus	nog	een	extra	reden	
om	er	elke	week	te	staan	zodat	jullie	hem	terug	in	jullie	armen	
kunnen	sluiten!	
	
	
Zaterdag	6	mei	
	
Vandaag	is	het	uitzonderlijlk	op	zaterdag	vergadering.	
Voor	veel	mega	vette	dingen	te	doen	op	kamp	gaan	we	nog	
1	geldactie	doen.	De	uren	zullen	we	nog	doorgeven	aan	
jullie	maar	hou	deze	dag	dus	zeker	vrij!!	
	
	
Zondag	14	mei	
	
Jullie	zullen	jullie	mega	vette	leiding	deze	week	voor	1	keer	
moeten	missen.	Het	is	leidingswissel	dus	wat	jullie	zulllen	
doen	en	met	wie	is	nog	een	raadsel,	dus	kom	zeker	af	tegen	
14u	naar	het	lokaal	met	de	fiets	om	te	ondervinden	wat	
jullie	vandaag	te	wachten	staat.	Op	het	gebruikelijke	uur	
sluiten	jullie	uiteraard	weer	af.	
	
	
	
	
	



Zondag	21	mei	
	
De	laatste	zondag	vergadering	van	dit	jaar	zal	
uiteraard	een	knaller	van	formaat	zijn!	Kom	dus	zeker	
om	14u	naar	het	lokaal	om	daar	ons	laatste	zondaagse	
avontuur	te	starten.	Tegen	half	6	zullen	we	deze	naar	
goeie	gewoonte	weer	afsluiten.	
	
Vrijdag	26	mei	
	
Voor	ons	is	de	examenperiode	jammer	genoeg	weeral	
aangebroken.	Daardoor	starten	we	vanaf	vandaag	met	
avondvergaderingen.	Maar	daarom	zullen	ze	niet	minder	
leuk	zijn.	We	spreken	om	half	8	af	aan	het	lokaal	en	om	half	
10	mogen	jullie	terug	naar	huis!	
	
Voila	dat	is	het	weeral	voor	deze	maand!	
Knuffels	en	kusjes	van	jullie	leiding	
	
						Pauline							 														Freek	 				 	Line	 								Anton	
	

	



 

	

Contactgegevens Scouts Tereken 

Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be  

Tamariche Buyle-Huybrecht 0476 86 12 47 
Julie Jansens 0471 02 82 11 
Kaat Govaert 0474 62 28 72 
Robbe Wauman 0489 37 76 66 
Ilse Dullaert 0470 83 50 68 

Welpenleiding - welpen@tereken.be  
Wim Dhaen 0498 82 31 74 
Robin De Rudder 0479 02 57 04 
Inelore Smet 0476 67 21 81 
Juul Speleman 0499 70 21 02 
Cleo Cant 0471 27 96 49 
Arno Huycke 0479 94 19 61 

Jonggiverleiding - jonggivers@tereken.be  
Kasper De Wolf 0471 38 87 58 
Eva De Vos 0476 26 81 37 
Lien De Bock 0487 29 00 56 
Anton De Hauwere 0471 71 41 32 
Fien Wauters 0473 72 93 05 
Joke Wauters 0475 34 99 84 

Giverleiding - givers@tereken.be  
Freek Speleman 0499 72 69 05 
Pauline De Schepper 0497 13 22 04 
Anton De Vos 0472 68 99 02 
Line Vandendurpel 0476 64 80 65 

Groepsleiding - grl@tereken.be  
Wim Dhaen 0498 82 31 74 
Lien De Bock 0487 29 00 56 
Klaas Degroote 0486 63 50 96 

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


