
HET EIKELTJE
-DECEMBER-



Beste leden, ouders & sympathisanten  
 
 
We kunnen het zelf bijna niet geloven maar de vierde scoutsmaand van het jaar is
alweer aangebroken: december! 
 
Het specialleke van deze maand:               FAKKELTOCHT 
 
Tijdens de jaarlijkse fakkeltocht doen we een wandeltocht van om en rond de 5km op
locatie, met fakkels gemaakt door onze eigenste jonggivers en givers. Waar en om
hoe laat deze activiteit zal plaatsvinden wordt binnenkort gecommuniceerd via mail en
onze website. We kunnen allessinds al meedelen dat dit doorgaat op zaterdagavond 8
december, rond 20u. Honden mogen aan de leiband zeker mee. Achteraf worden
pannenkoeken en warme drankjes voor jong en oud voorzien. Iedereen welkom!  
 
Verder zouden wij graag willen vragen om goed dit boekje te lezen aangezien de
vergaderingen niet voor alle takken dezelfde zijn. Kijk dus goed naar de datum en
uren die vermeld staan.  
 
Ten slotte zouden wij graag de kampdata voor alle takken meegeven: 
(de kapoenen en welpen gaan apart op kamp, vandaar de verschillende kampdata) 
 
                      - Kapoenen: 22 tot 27 juli 2019 
                      - Welpen: 23 tot 30 juli 2019 
                      - Jonggivers: 19 tot 29 juli 
                      - Givers: 16 tot 29 juli 
 
 
We hebben dan nog een tweede specialleke voor deze maand �  
Met de feestdagen in het vooruitzicht hadden wij het idee om een ledentrui te laten
maken. 
Dit zou een lichtgrijze trui worden die er als volgt uitziet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij interesse, kan u deze trui bij ons bestellen voor €25 door hier te klikken.  
 
We verwachten de truien te kunnen uitdelen op de vrijdag 4 januari, de eerste
avondvergadering van januari. 
 
 
 
Voor de rest wensen wij iedereen fijne feestdagen toe!  
 
Vanaf 4 januari staan alle leiding terug voor jullie klaar met avondvergaderingen, die steeds
op vrijdag zullen doorgaan. 
 
 
 
Een stevige linker,  
Joke, Bobbe & Polle 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL2I4RUB5I-MijZCPXSx8N-Li48LQ6VAb0qXEZGnERo4pSAw/viewform


 

ZONDAG 2 DECEMBER 

Zoals jullie zien aan de 

datum is het bijna zover: 

Sinterklaas-tijd! Vandaag 

spelen we het grote Sint en 

Pieten spel dus kom 

verkleed in iets dat met 

sinterklaas te maken heeft  

We verzamelen aan het 

lokaal van 14u tot 17u. 

PS: we hebben ook een kleine 

verrassing in petto! 

ZATERDAG 8 DECEMBER 

Jullie lezen het goed: vandaag is het scouts op zaterdavond 

want wij houden met de hele scouts een heuse fakkeltocht! 

Meer info kunnen jullie vinden in het voorwoord, locatie 

wordt nog via de website en via mail doorgegeven. Tot dan! 

ZONDAG 16 DECEMBER 

Vandaag gaan we ons eens goed 

amuseren in het stadspark! We spreken 

af aan de witte kiosk om 14u en om 

17u kunnen jullie terug opgehaald 

worden door jullie ouders. 

Zondag 16 december is de laatste vergadering van 2018! We zien jullie 

graag terug na de feestdagen in januari voor de avondvergaderingen  

 

Kerstige groetjes 

Anton-Jarno-Pauline-Joke 

 



 

Na de fantastische maand november, met de al even fantastische dia-

avond, staat er een nieuwe maand voor de deur, die zo mogelijk nog 

fantastischer is. Hou jullie vast voor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONDAG 2 DECEMBER 

 

OH NEE!!! Sinterklaas is gevallen toen hij cadeautjes en snoepgoed aan 

het rondstrooien was bij de brave kinderen! Resultaat: gekneusde 

enkel en 3 weken buiten strijd. Komen jullie helpen om ervoor te 

zorgen dat de brave kinderen toch nog krijgen wat ze verdienen?!? 

Kom van 14u tot 17u naar het lokaal (met €0,50) om het 

Sinterklaasfeest te redden! Wie weet is er wel een kleine verrassing… 

😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 

 

ZATERDAG 8 DECEMBER 

 

FAKKELTOCHT OW YEAH HET 

IS WEER ZOVER JONGENS 

EN MEISJES 

MEER INFO: 

VOORAAN EIKELTJE / SITE / MAIL 



 

VRIJDAG 14 DECEMBER 

JA HOOOOORRRR!!! De laatste vergadering van het jaar staat voor de 

deur en het is er toch wel één op vrijdag zeker! Asjemenou. 

➔ We horen jullie al komen: hoe laat mag dat dan wel zijn?!? 

➔ Wel het antwoord is even simpel als makkelijk: van 19u tot 21u! 

➔ En we horen jullie alweer komen: moeten we dan nog €0,50 

meenemen voor het vieruurtje?!? 

➔ Wel het antwoord is even kort als krachtig: NEEN!!! 

Vandaag is alles GRATIS!  

   

Het wordt een knaller van formaat, dus wees allemaal paraat 

 

 

 

DAT WAS HET VOOR 2018  

☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 



 

We zien jullie terug in 2019!!! Geniet van de vakantie lieve vrienden 

en alvast… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BILAL                                  FLOR                                    FREEK                              ISABELLE 



- -

 Wanneer je ontdekt dat de leiding voor jou de 

gezelligste filmavond heeft gepland … 

Samen met de GIVERS! 

INTERNETMEME (uitgesproken als 'internetmiem') is een term die gebruikt 

wordt om een concept te beschrijven, dat zich via het internet van persoon tot 

persoon aan een hoog tempo verspreidt. In de praktijk wordt met een internetmeme 

meestal een bepaalde vorm van internethumor of -grap bedoeld, die zijn oorsprong 

binnen of buiten het internet vindt. Voor mensen die niet actief gebruik maken van 

het internet, kan de humor van memes soms vreemd of moeilijk te begrijpen zijn. 

Hete stokken, natte voeten, lange wandeling, … 

U heeft het geraden het is FAKKELTOCHT! 

Alle informatie kan u vooraan in het eikeltje vinden! 

 
Zaterdag 1 december 

 
19u30 – 21u30 

 
Lekker thuis! 

 

 
Zaterdag 8 december 

 
20u 

 
Op een geheime locatie! 

 



Een avondje de 

keuken van 

Tereken onveilig 

maken! 

Saai alleen 

thuis zitten  

… 

Al onze 

jongivertjes 

Wanneer je dit weekend niet naar 

de scouts kan omdat de 

feestdagen voor de deur staan! 

 
Vrijdag 14 december 

 
19u30 – 21u30 

 
De keukens van Tereken! 

 

 
Vrijdag 21 december 

 
/ 

 
Lekker thuis 

 



GIVERS 
 

1 DECEMBER 
 
Ja dat lezen jullie goed. De vergadering van vrijdag 30 november is door een 
miscommunicatie verzet naar zaterdag 1 december. Vrijdag hebben wij met 
de leidingsploeg, spijtig genoeg, een vorming. Dit zal de eerste 
avondvergadering zijn, die net zoals alle andere avondvergaderingen zal 
starten om 19u30 en eindigen om 21u30.  
 
Voor deze avondvergadering spreken we af aan het standbeeld van de sint, 
verkleed jullie in een paard en breng een mandarijn mee. 
 
TOT DAN 
 
(pak ook fiets mee) 
 
 
8 DECEMBER 
 
Beste givertjes, dit weekend is het wederom vergadering op zaterdagavond, 
want het is natuurlijk onze jaarlijkse fakkeltocht. Een uur of 2 stappen in de 
vrieskou met brandende langwerpige stukken hout, waarna we gezellig 
opwarmen aan het vuur met een pankoek. Heerlijk. 
 
Meer info over deze fakkeltocht zal binnenkort bekend worden gemaakt via 
de digitale postduif. 
 
 
14 DECEMBER 
 
EINDELIJK, dé avondvergadering waar we allemaal al 2 weken op wachten, 
degene die deze keer wél plaatsvind op vrijdagavond en meteen ook de laatste 
zal zijn. 
 
Net zoals élk jaar zal deze vergadering de laatste zijn van dit jaar, maar niet 
getreurd, een cool jaar wordt natuurlijk afgesloten op een coole manier. 
 



Kom om 19:30 naar het lokaal, wederom met een halflege maag en een 
cadeautje met een waarde van niet meer of minder dan 5 tot en met 10 euro. 
 
Vanaf klokslag 21u30 moeten we jullie voor de rest van het jaar niet meer 
zien. 
Salut en de kost en de wind vanachteren hé mannen! 
 
 
Als jullie soms denken dat dit eikeltje per ongeluk weerzinwekkend en stevig 
onknap is opgesteld, dan is dit natuurlijk onwaar. 
 
 
 
Voor altijd de jouwe 
 
Kasper 
Julie 
Robin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


