- DECEMBER -

VOORWOORD
Beste ouder(s), leden en sympathisanten
Voor velen is het al lang geleden dat we elkaar nog eens gezien hebben. Dat geldt dan vooral voor de
twee oudste takken, waarbij de vergaderingen enkel online doorgaan. Een hele uitdaging, maar wij
laten ons niet kisten door het coronavirus en blijven scoutmoedig elke zondag paraat staan!
Voor de welpen en kapoenen daarentegen: die gaan nog steeds dapper en bovendien fysiek verder,
omdat er toch niet boven een goede, gewone scoutsvergadering gaat!
FAKKELTOCHT
Zoals wel al te verwachten was, gaat onze legendarische fakkeltocht dit jaar niet door. Toch willen
we dit lichtpuntje, letterlijk, niet zomaar voorbij laten gaan. We kiezen namelijk voor een nieuw en,
hoe raadt u het, online alternatief! Laat op de dag van de fakkeltocht het licht de huiskamers
binnentreden en laat ons kaarsjes branden! Verwen jezelf ook op een pannenkoek en een heerlijke
warme chocomelk en breng de fakkeltocht tot leven binnen je eigen gezin! Vergeet het zeker niet
met ons te delen via onze Facebookpagina van Scouts Tereken!
Vanaf 20u op zaterdag 5 december kunnen jullie dus massaal een kaarsje laten branden! Plaats het
zeker op onze Facebookpagina, zo blijft de sfeer en samenhorigheid die traditiegetrouw samengaat
met onze fakkeltocht toch nog wat gewaarborgd!

AVONDVERGADERINGEN
Hoewel eerste sprake was van een maand vol avondvergaderingen, hebben de kapoenen- en
welpenleiding ervoor gekozen om toch nog wat langer vast te houden aan de zondagvergaderingen.
Deze maand zal alles dus nog van 14u tot 17u doorgaan, maar vanaf januari zullen we ons amuseren
op vrijdagavond! Ook de givers en jonggivers blijven hun online vergaderingen op zondag geven!
Meer concrete info over wanneer en waar een vergadering zal doorgaan, staat steeds vermeld bij het
Eikeltje per tak!
Hier aansluitend zouden we ook graag nog willen zeggen dat het geen scouts is in de kerstvakantie.
Dat wilt zeggen dat er voor alle takken in het weekend van 25 december en 1 januari geen
vergadering is!
Alvast fijne feestdagen gewenst!

Bij vragen of problemen, aarzel niet om ons te contacteren!

Een stevige linker
De groepsleiding

Contactgegevens
Scoutsjaar 2020-2021
Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be
Isabelle De Schepper
04 91 54 60 43
Bakkie Van Os
04 76 77 25 72
Tuur Martens
04 94 69 61 04
Victor Pauwels
04 68 15 46 25
Welpenleiding – welpen@tereken.be
Tom Wilssens
04 74 77 40 37
Fil Martens
04 97 69 49 31
Jonas Hoof
04 72 01 62 12
Jonggiverleiding – jonggivers@tereken.be
Abigail De Cauwer
04 88 36 16 65
Jolisa Smet
04 71 28 83 62
Sade Adeolu
04 87 01 35 60
Pim Fierens
04 94 46 79 18
Giverleiding – givers@tereken.be
Merel Speleman
04 93 53 67 22
Flor Speleman
04 94 74 70 13
Jarno De Rudder
04 92 79 11 54
Arno Govaert
04 70 21 87 19
Groepsleiding – grl@tereken.be
Merel Speleman
04 93 53 67 22
Bobbe Wauman
04 89 37 76 66
Robin De Rudder
04 79 02 57 04
Materiaalploeg – mm@tereken.be
Verhuurploeg – verhuur@tereken.be

