
Dag lieve welpjes!  
Het weekend waar jullie allemaal vol spanning op zitten te wachten komt weer dichterbij, 

meer bepaald van 16 tot 18 februari, want dan gaan we er weer op uit! 

Dit weekend kunnen jullie eens laten zien wat jullie allemaal in petto hebben… in de 

keuken! Jullie zullen uit de PAN swingen, laten zien dat er op elke POT een DEKSEL past en 

misschien zelfs een beetje met het (gas)VUUR  spelen (maar onder alziend oog van de 

leiding) en dan zullen jullie heel misschien van dat alles één grote SOEP maken (of 

misschien net liever niet?)… Wie weet, wie zal het zeggen!  

Veel laten we dus nog niet los, maar wel al dit: 

 

Menu der praktische informatie  
 

Etablissement gelegen te 

 

Het lokaal van ‘de Vincies’, Pijkedreef 100, 9100 Sint-Niklaas  

in perfect scoutsuniform* 

 

 

Tijdstip van gelegenheid 

 

Van 16 februari om 19u30 tot 18 februari om 11u00 

 

 

Rekening 

26 euro, te betalen voor 1 februari  

 via het rekeningnummer BE 82  0636  2959  1568  

 

 

Benodigdheden 

 

Slaapzak en dun matje* (eventueel kussentje, fleeceke en je favo knuffelbeer) 

Toiletzak met zeep, tandpasta en tandenborstel, washandje, borstel… (hygiëne is 

superbelangrijk in een keuken!) 
Proper ondergoed en verse kleren 

Regenkledij en warme kledij (het is immers nog winter!) 

Gamel, bestek, beker en een keukenhanddoek (OP ALLES JE NAAM ZETTEN!) 
Zaklamp 

Je verkleedkledij: als kok of kokkin 

Eventueel medicatie (toelichten aan de leiding) 
Je KIDS-ID! 

Elektronische toestellen zijn allemaal niet nodig en laat je maar thuis! 

Je goed humeur 

 



 

 

*: Graag vestigen we ook nog even aandacht op het scoutsuniform en slaapzak en 

matje.  

• Het scoutsuniform bestaat uit: een groene broek, een 

scoutshemd (steeds verkrijgbaar in de Hopper 

(https://www.hopper.be) of soms in ons winkeltje) en 

een T-shirt en das van Tereken (steeds bij de leiding te 

koop).  

Truien, jassen en andere kledingstukken maken niet 

uit en mogen dus vrij gekozen worden. 

Hiernaast zie je een foto van twee van onze welpjes in 

uniform! 

 

 

• Voor het slaapgerief dringen we aan om een slaapzak en dun matje mee te 

nemen, met (opblaasbare) matrassen gaat immers veel plek verloren, maakt 

‘s nachts veel lawaai en zorgt voor onenigheid. Als er niet direct zo’n matje 

voor handen is, kan je contact opnemen met de leiding die dat zullen 

voorzien. 

 

Gelieve voldoende op voorhand te laten weten (deadline = 1 februari) of je meekomt 

om de glazen te klinken op het eerste weekendje van 2018 via welpen@tereken.be . 

Voor vragen of inlichtingen zijn we te contacteren via hetzelfde emailadres en (in het 

dringende geval) via onze nummers: 

• Bobbe Wauman 04 89 37 76 66 

• Julie Jansen  04 71 02 82 11  

• Merel Speleman  04 93 53 67 22  

• Pim Fierens   04 94 46 79 18 

• Flor Speleman  04 94 74 70 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hopper.be/
mailto:welpen@tereken.be


! DIT DEEL IS UITERST VERBODEN VOOR WELPEN OM TE LEZEN WEGENS VERRASSING ! 

 

We hebben reeds vermeld dat het KOKSWEEKENDJE is en daarom is er voor de 

ouders (en hun kapoen) de vrijblijvende mogelijkheid om van 11u00 tot 12u00 nog 

even na te praten met de leiding en de andere ouders op ons theekransje, waar we 

de prestaties van onze kersVERSe koks zullen beoordelen, maar vooral zullen 

opeten. Wees dus welgekomen op de prematinee van jullie kadee! 

Zie hier uw exclusieve uitnodiging en onthoud: het is nog een verrassing voor de 

welpen! 

 

 

 


