
 

 

 



Beste ouder(s) en leden, 

September is als eerste scoutsmaand vliegensvlug voorbij gevlogen, nu staat oktober reeds 

voor de deur! Wat heeft oktober allemaal te bieden? 

Belangrijke data voor de maand oktober: 

 

1. Vrijdag 20 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING SINT-NIKLAAS (DVDJ) 

 

Op deze dag vieren we met alle jeugdbewegingen van Sint-Niklaas (Scouts, Chiro, 

KSA, KLJ, … dus dat zijn er een heleboel!) tesamen hoe leuk het wel niet is om deel uit 

te maken van een bepaalde jeugdbeweging. Het jeugdbewegingsleven wordt 

vandaag dus extra in de verf gezet! Iedereen kan daarom op deze dag in uniform naar 

school gaan. Laat zien dat je lid bent van Scouts Tereken en neem hier aan deel, 

super fijn! De Stad Sint-Niklaas organiseert op deze dag heel wat activiteiten: 

 vanaf 07u00 Interactieve ochtendshow op de Grote Markt met gratis ontbijt        

                               (boterkoek + warme chocomelk ) 

 ‘s middags: Middagpicknick op de Grote Markt 

 16u00: Pannenkoeken smullen op het Sint-Nicolaasplein 

 21u00: Nacht van de jeugdbeweging 

 

2. Vrijdagavond 27 oktober tot zondagmiddag  29 oktober:  

 

Eerste weekendje voor alle takken (welpen tot givers)! Voor de kapoenen van 

zaterdag 28 tot zondag 29 oktober dus maar 1 overnachting. Specifieke info hierover 

zal volgen via een mailtje met weekendbrief van de takleiding. 

Uniform 

 

Op de afbeelding hiernaast kan u terugvinden 

waar het jaarkenteken, takkenteken en 

groepslintje op het hemd genaaid kan worden. 

 

Wie nog vragen heeft met betrekking tot het 

uniform kan hiervoor steeds mailen naar de 

groepsleiding (grl@tereken.be) of voor/na een 

vergadering iemand van de leiding aanspreken. 

Dassen en/of T-shirts kunnen steeds besteld 

worden. 

 

Een scouteske linker van de groepsleiding, 

Klaas, Pauline, Joke en Lien 

mailto:grl@tereken.be


Kapoenen 

Zondag 1 Oktober 

Spijtig genoeg is jullie super leiding dit weekend op planningsweekend. Maar je geen 

zorgen volgende week zijn we er weer en maken we er een top vergadering van ! 

 

Zondag 8 Oktober 

Vandaag is het pleinspelletjes vergadering! Dus doe je vuile kleren maar aan en 

knoop jullie veters stevig vast! We verwachten je om 14u30 aan het lokaal. Jammer 

genoeg komt er aan elke vergadering een einde ☹ en mogen jullie mama’s en papa’s 

jullie terug aan het lokaal komen ophalen om 17u30. 

 
 

Zondag 15 oktober 

Hopelijk is iedereen aanwezig want 

vandaag spelen we een mega vet coole bos 

stratego. Heb je geen idee wat dit is, kom 

dan zeker naar de vergadering ;p. Jullie 

kleine spruiten worden tegen 14u30 aan de 

kwantum verwacht waar jullie terug 

kunnen worden opgehaald om17u30. 

 

Zondag 22 oktober 

Vandaag spelen we het grote minion spel, dat wilt dus ook zeggen dat we jullie 

verkleed als een minion verwachten. Tegen 14.30 verwacht Gru al zijn minions aan 

het lokaal en rond 17:30 mogen ze allemaal terug naar huis! 



 
 

Weekend 28-29 oktober 

Allerliefste kapoenen dit weekend is het aller eerste weekend van het jaar!!! We gaan 

jullie nog niet te veel vertellen. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

 

Zo oktober en ons eerste weekend hebben we al achter de rug. Op naar November 

een nieuwe maand vol fun! 

 

Groetjes en sproetjes van jullie super leiding ! 

 



W  E  L  P  E  N 

Zondag 1 oktober: GEEN vergadering 

Vandaag is het helaas geen vergadering ☹, de leiding is namelijk 

op planningsweekend om allerlei leuke dingen te plannen, zodat 

jullie een onvergetelijk scoutsjaar zullen beleven! Maar niet 

getreurd, met nog drie vergaderingen én een weekend is oktober 

hoe dan ook één van de mooiste maanden van het jaar!!!  

 

Zondag 8 oktober 

“Ich bin ein Terechener “ 

 

De eerste vergadering van oktober is er direct één om ‘u’ tegen te zeggen: de 

nestverdeling! Alle derdejaars nemen het hier tegen elkaar op om niets 

minder dan nestleider te worden!! Smeer dus alvast jullie kelen en bereid iets 

leuks/origineels/grappigs voor om de eerste-  en tweedejaars in een vlotte 

speech te overtuigen waarom jij zeker één van de nestleiders moet worden! 

Het is dus voor iedereen suuuperbelangrijk om te komen!!!!! 

Afspraak om 14u00 aan het lokaal, rond 17u30 zit het er helaas alweer op. 



 

Zondag 15 oktober 

Vandaag is het dé dag voor iedereen die na een 

vermoeiende schoolweek zijnen beir wil uitlaten in de 

bossen van Puytvoet met zijn/haar scoutsvriendjes -en 

vriendinnetjes! Stroom dus met z’n allen toe naar ’t lokaal 

omstreeks twee uur, waarna we tezamen Puytvoet onveilig 

gaan maken, en we sluiten zoals altijd af om half zes 

(eveneens aan het lokaal). We geven alvast één tip: HET 

WORDT DE MAX! 

 

Zondag 22 oktober 

Nog maar één enkele week en ’t is alweer vakantie, de 

ideale gelegenheid dus om er nog een spetterende 

vergadering van te maken! Wees welkom @lokaal van 

twee tot half zes en we zorgen er samen voor dat 

jullie nog nooit zo een leuke 22ste oktober hebben 

meegemaakt!!! 😊 😊 😊 

 

27 – 29 oktober 

Joehoeeeeeeeee! Het is eindelijk zover: HET EERSTE 

SCOUTSWEEKEND VAN HET JAAR! Dé ideale inzetter van de 

herfstvakantie! Hou dit weekend zeker vrij, meer info en de 

weekendbrief volgen nog! 

 



Jonggiversszzzz 
 

1 Oktober 

 

Vandaag is de leiding op planningsweekend om 

het supervette jaar in elkaar te puzzelen. 

Daarom is er dus geen vergadering, maar niet 

getreurd want volgende week zijn we weer 

helemaal terug!! 

 

 
 

8 Oktober 

 

Eindelijk, de eerste vergadering van oktober! Vandaag zullen 

we een ongelofelijk aantrekkelijk smokkelspel spelen. Jullie 

zijn welkom aan het lokaal om 14 u en we sluiten daar ook 

af om 17u30. Kom zeker en vast met de fiets want we 

trekken naar Puytvoet. 

 



 
 

15 Oktober 
 

Jeeeet jonge G’s! Wie onder jullie wordt er den baas van 
Sint-Niklaas?? Daar zullen we snel achterkomen want 

vandaag spelen we een onvergetelijk stadsspel! Kom 
ALLEMAAL om 14u naar het lokaal met de vélo waar we 

ook afsluiten om 17u30. Be there, xoxo. 
 



 
 

 
 
 
 
 
22 Oktober 
 
Deze week gaan we op Puytvoet een bosspel spelen. Kom dus 
zeker om 14u naar het lokaal met de fiets, en daar sluiten we dan 
ook af om 17u30. Hebben jullie trouwens ook al zoveel zin in het 
komende weekend? De leiding alvast wel!  

 

 

 



27 – 29 Oktober 

Het eerste weekend van het jaar in de Kluis, en het zal er weer 

BOENK op zijn! Meer informatie hierover volgt nog! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTOBER 

Op zondag 1 oktober is 

het helaas geen 

vergadering. De leiding is 

dit weekend op 

planningsweekend. 

 

Deze week, zaterdag 7 oktober, 

doen we een actie voor ons kamp. 

Dit zal zijn voor een loop van 

strongest company die doorgaat in 

Averbode. Meer info volgt nog, 

maar hou die dag zeker vrij. 
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Het weekend van 27 tot 

29 oktober hebben we 

ons eerste weekend! 

Zoals altijd is dit in de 

Kluis. Meer info volgt nog. 

 

Zondag 22 oktober trekken 

we tstad in, om sinnekloas 

ies lekker onveilig te 

maken. 

See you at normale uren at 

the lokaal 

 

Deze week, zondag 15 oktober, 

gaan we nog ies een supervet 

bosspel doen, trek allemaal jullie 

mooiste prinsessenkleed aan. Zoals 

altijd van 2 tot half 6 @ lokaal 

 

 

Fien Juul Freek Joke Robin Een of ander 

meiske da onze 

leuke foto 

photobombt 
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