
 

 

 

 

 

 

 

  

- NOVEMBER -  



VOORWOORD 

Beste ouder(s), leden en sympathisanten 

Het is alweer november! De tijd vliegt als je je amuseert, zou ik durven zeggen. De eerste weekends 

zijn geweest en hopelijk zijn ze goed bevallen, maar daar twijfelen we niet aan! 

Zoals we in het vorige Eikeltje al vermeldden, zijn we met de leidingsploeg op planningsweekend 

geweest. Hier hebben we veel data voor het volgende scoutsjaar vastgelegd, die gedeeld zullen 

worden op de website onder de webpagina ‘Kalender 2019 – 2020’.   

Toch geven we hier al eens graag een kort overzicht van de evenementen van komende maand! 

Allereerst willen we jullie graag uitnodigen om alvast de datum van onze dia-avond vrij te houden. 

Deze zal doorgaan op 9 november 2019. Voor de ouders onder jullie die nog niet zo bekend zijn met 

dit event: op onze dia-avond kruipt de leiding van vorig scoutsjaar nog eens voor een laatste keer 

speciaal voor hun vorige leden, in hun vorige tak met hun vorige leidingsploeg om na te genieten van 

het scoutskamp. Dit doen we door leuke sprekende foto’s, ludieke filmpjes en grappige anekdotes uit 

de doeken te doen, terwijl u geniet van een drankje. Vooraf verwennen we u alvast met een heerlijke 

kaasschotel of een delicieuze fricandon met kriekjes. Hoe u kan inschrijven alsook wanneer precies u 

verwacht wordt, zal nog gecommuniceerd worden door de groepsleiding via mail! 

Daarnaast beginnen voor de jonggivers en de givers de avondvergaderingen deze maand. Normaliter 

zijn deze steeds op een vrijdagavond, maar omdat de leiding dan naar een vormingsavond trekt, gaat 

de eerste avondvergadering uitzonderlijk door op een zaterdag. Vanaf december staan deze avondse 

uitjes dus steeds op vrijdag van 19u30 tot 21u30 gepland.  

Ook zouden we alvast willen meegeven dat de fakkeltocht, het gezelligste evenement van het jaar 

waar we met zelfgemaakte fakkels langs natuurrijke weggetjes wandelen, doorgaat op 14 december 

2019 . Verdere informatie en de precieze uren zal nog doorgestuurd worden! 

 

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

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 

 

  



  



  



  #jonggivers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
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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