
Eikeltje Februari 
 

Beste ouders en leden,  

februari zal een maand met enkele speciallekes worden.  

Allereerst nodigen we u graag uit om mee op avontuur te gaan tijdens onze fakkeltocht op 

11/02. Deze zal van start gaan om 19.00u. Meer info ontving u via mail ( moest dit niet het 

geval zijn is alle info terug te vinden op de site).  

De fakkels zijn allemaal handgemaakt door de oudere takken en bestaan uit stokken, oude 

lakens en kaarsen. Een scout leeft van wat de natuur hem/haar geeft dus aan stokken 

hebben we genoeg. Helaas zijn door de jaren heen de voorraden oude lakens van de leiding 

een beetje uitgeput. Er worden blijkbaar meer fakkels dan nieuwe lakens gebruikt doorheen 

het jaar . Vandaar de oproep om 5/02 zoveel mogelijk oude lakens en kaarsen mee te 

brengen naar de vergadering.  

 

Februari is traditiegetrouw ook de maand van de duoweekenden. Dit zijn weekenden voor 

alle 3dejaars van elke tak ( niet voor de kapoenen dus) van elke scouts. Het hoe, wie, wat en 

waar weten wij hier ook niet van. U zal hier een mail over ontvangen van de organiserende 

groepsleiding.  

De datum ligt natuurlijk wel al vast namelijk 24-26/02.  

Voor de 3de jaars  zeker en vast meegaan als je kan!  

 

Zo dit was het voor ons.  

Mochten er vragen zijn, slechts 1 adres grl@tereken.be  

( bij de takleiding kan u ook terecht natuurlijk)  

 

3 stevige linkers  

De grl  

Wim, Lien en Klaas 

 

mailto:grl@tereken.be


Heyooo Kaponies!!! 
 

Het is alweer februari! En ook al is dit de kortste maand van heel het jaar, toch 
staan er weer heel veel leuke scoutsvergaderingen voor de boeg! Olee  

 
 
 

We starten op 5 februari, misschien wisten jullie het al, misschien ook 
niet, maar na deze vergadering vertrekt Ilse naar China!! 

         
 
Dus kom om 14u30 naar het lokaal en speel samen met ons het grote 
"Ilse gaat naar China-spel", om 17u30 is het gedaan en gaan we 
allemaal wenen omdat we Ilse kei hard gaan missen!!!  
 
Tegen zaterdag 11 februari zijn we allemaal al wat bekomen en maken we 
ons klaar voor de fantastisch leuke fakkeltocht! Er volgt nog een mail met 
meer info. Zeker allemaal komen, tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opgepast! Op 19 februari hangt er romantiek in de lucht, want we 

spelen het Valentijn-spel. Neem allemaal jullie beste 

openingszinnen en versiertrucs mee naar de Kwantum van 14u30 

tot 17u30! Veel liefs en tot dan xxxxxxxxxxx 
 
 

 
 
Hey stoere boys en girls! Op 26 februari houden we wieltjesvergadering. 
Kom met je allercoolste rolschaatsen, je vetste step of wat dan ook 
(zolang het maar wielen heeft) naar de Kwantum! We beginnen om 
14u30 en om 17u30 is het jammer genoeg alweer gedaan :(  
Maar niet getreurd want volgende maand zijn we er weer JOEPIEJEEJ! 
 
Hopelijk zijn jullie er allemaal dan ook weer! 
 
VELE GROETJES VAN JULLIE ALLER-ALLERLIEFSTE LEIDING 
 

KitKaat 
                                                                            Olse 
                                                 Tamarouchka   
  
 
 
 
 
 

Bobbe                                                      
                                                                    Djoelie 



WELPEN 
 

Zondag 5 februari 
 

Joooow welpen! We beginnen 

de maand met een supervet 

bosspel. We spreken zoals elke 

week af aan het lokaal om 14u 

en we sluiten af om 17u30. 

Verkleed je in een dier vandaag 

want het thema is boerderij! 
 

 
 

 



Zaterdag 11 februari 

 

Deze week is het naar jaarlijkse 

gewoonte weer fakkeltocht, en dus 

geen gewone vergadering! Meer info 

vind je vooraan het eikeltje. 
 

 
 

Zondag 19 februari 
 

Welke welp is er een 
echte kunstenaar of 

kunstenares? Dat zullen 
we vandaag ontdekken want 

jullie mogen het 
welpenlokaal versieren! 



We spreken af om 14u aan 
het lokaal en sluiten 
daar ook af om 17u30. 

 
Weekend 24-26 februari 

 
Yes, het is duoweekend! Alle 3de jaars worden om  19u30 

verwacht op puytvoet! Dit wil zeggen dat de 1ste en 2de jaars 
helaas geen vergadering hebben . Meer info over het weekend 

volgt. 
 

 
 
 
 
 
 

 



          Jonge cheese  
 

 

Zondag 5 februari: 

Heeeeey kids, het belooft een korte maar hevige maand te worden 

vandaar dat we er meteen invliegen met een avontruurlijk bosspel we 

spreken af om 14 u aan het lokaal en keren huiswaarts om 17.30 XD  

 

Zaterdag 11 Februari:   zaterdag is het fakkeltocht dus is het 

zondag GEEN vergadering !!! Meer info verkrijgen jullie via mail.  

 

 

 

 

Zondag 19 februari: Juuuuw de manne, vandaag spelen we… 

Het “SELFIE SPEL” (wajoooo kei cool) Omdat jullie alle 

opdrachten zouden kunnen volbrengen zou het handig zijn 

alles een paar kindjes hun GSM zouden meenemen (oefen 

thuis al eens deze pose --------------------------------------) 

 

 

 

 



!Duo-weekend: 24/25/26 februari ! 

Deze zondag spijtig genoeg geen vergadring het is namelijk duo 

weekend voor de 3 de jaars de verdere brief met uitleg volgt nog  

 

Zooo dat was het voor deze maand  

 

 

 

 

 

 

 

EVA               KASPER                       LIEN                      JOKE                               FIEN                      ANTON  

 



	

Eerst	en	vooral	nemen	we	allemaal	een	zakdoekendoos	erbij,	want	er	
komt	iets	heel	droevig.	We	moeten	namelijk	voor	drie	maanden	
afscheid	nemen	van	een	van	onze	tofste	leiders:	Anton	:’(.	Hij	zal	
even	zijn	kennis	bijschaven	in	het	verre	Westen	over	de	Atlantische	
Oceaan.	Met	dat	gezegd	zijnde	kunnen	we	de	maand	Februari	
inzetten.	

	

	

	

	

	

	

	

	

5	februari:	
Neem	allemaal	jullie	handschoenen	of	stevige	

pollen	mee,	want	vandaag	gaan	we	fakkels	

maken.	Moet	dit	niet	normaal	in	de	winter??	

Neen	want	aangezien	alle	seizoenen	
opschuiven	door	de	klimaatsverandering	is	het	

nu	in	februari	super	koud.	Werk	deze	week	

zoveel	mogelijk	met	jullie	handen	zodat	er	zich	

zeker	genoeg	eelt	heeft	gevormd	tegen	zondag.	

We	spreken	gelik	gewoonlijk	gewoon	om	2u	af	

aan	het	lokaal.	

11 februari:  

Mah heuh??!!  11 februari is  toch een 

zaterdag?? Ja kids dat klopt , omdat het 

vanavond fakkeltocht is .  Breng dus al le  

padvinderfamilieleden mee en ga mee op 

pad met ons. De uren en locatie zul len nog 

doorgestuurd worden via mail .  Tot dan!! 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Groeten	jullie	lieftallige	leiding!!!!	

	

	

	

	

19 februari: 
Om het scoutsgehalte toch een beetje op peil te houden 

gaan we vandaag naar Puytvoet. Hier kunnen we al eens 

“scouten” (hehe snapte hem) wat de zwakheden en sterke 

punten zijn van de andere scoutsgroepen, zodat we goed 

voorbereid zijn om onzen Bili op duoweekend te sturen. 

Hiervoor spreken we gewoon af aan het lokaal om 2u. 

24-26 februari: 

Helaas pindakaas!! dit weekend zal het geen 

scouts zijn, omdat het DUOWEEKEND is. Dit wilt 

zeggen dat we onze strijder Bili meenemen op 

weekend zodat we hem kunnen warm maken voor 

een JIN jaar. De JIN is een jaar vol 18jarige 

pubers. Het is dus een zware klus om het een heel 

jaar vol te houden met mede strijders. Daarom is er 

al een opleidingsweekend gepland voor onze grote 

Bili. Concrete info volgt nog per mail of via 

Facebook!! 

Anton	 Pauline	 Freek	Line	


