
 

 

 

 

 

 

 

  

- DECEMBER -  



VOORWOORD 

Beste ouder(s), leden en sympathisanten 

 

Allereest willen we jullie bedanken voor jullie gezellige aanwezigheid op de dia-avond! Hopelijk 

hebben jullie allemaal kunnen genieten van de kaas, wijn, fricandon én de kampen! Wij vonden het 

alvast dankzij de sfeer, ambiance en een beetje heimwee een groot succes! 

De foto’s van de kampen kunnen vanaf nu ook gedownload worden via deze link: .  

 

FAKKELTOCHT 

Zoals we al in het vorige Eikeltje vermeldden, is het deze maand 

onze jaarlijkse fakkeltocht! Hier trekken we de bossen in van 

Stekene, het zogenaamde Stropersbos om met een fikse 

wandeling te genieten van de natuur, elkaar en de fakkels die de 

jonggivers en givers maakten. Een weeral niet te missen event 

dus!  

We verzamelen op zaterdag 14 december 2019 om 19u30 aan 

de Stropersstraat 63. Afsluiten doen we zoals altijd met wat 

warme chocomelk, pannenkoeken of jenever!  

 

AVONDVERGADERINGEN 

Ook de avondvergaderingen zijn in december een vaste waarde. 

De givers en jonggivers hebben hun eerste avondse vergadering 

al gehad op zaterdag 30 november, die doorging en zal blijven 

doorgaan van 19u30 tot 21u30, maar voor de welpen beginnen 

ze pas na de fakkeltocht, dus op vrijdag 20 december en zal net 

zoals hun overige avondvergaderingen starten om 18u30 en 

eindigen om 20u30.  

De kapoentjes beginnen pas met hun avondvergaderingen in januari, maar wel steeds op dezelfde 

uren als de welpen! 

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 27 december en 3 januari geen vergadering is! 

 

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

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 

 

  



  



  



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Contactgegevens 

Scoutsjaar 2019-2020 
 

Kapoenenleiding – kapoenen@tereken.be 

Bobbe Wauman 04 89 37 76 66 
Jarno De Rudder 04 92 79 11 54 
Jolisa Smet 04 71 28 83 62 

Welpenleiding – welpen@tereken.be 

Flor Speleman 04 94 74 70 13 
Arno Govaert 04 70 21 87 19 
Sade Adeolu 04 87 01 35 60 

Jonggiverleiding – jonggivers@tereken.be 

Merel Speleman 04 93 53 67 22 
Isabelle De Schepper 04 91 54 60 43 

Giverleiding – givers@tereken.be 

Abigail De Cauwer 04 88 36 16 65 
Robbe Smet 04 98 67 28 31 

Groepsleiding – grl@tereken.be 
Joke Wauters 04 75 34 99 84 

Bobbe Wauman 04 89 37 76 66 
Merel Speleman 04 93 53 67 22 
Robin De Rudder 04 79 02 27 04 

Materiaalploeg – mm@tereken.be 
Verhuurploeg – verhuur@tereken.be 
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