
HET EIKELTJE
-MAART-



Beste ouder(s) en leden 
 
Het jaar vliegt voorbij! We hebben al veel leuke activiteiten achter de rug, 
maar er staat er nog veel op de agenda. Maart zit alvast goed vol met enkele 
jaarlijke toppers. 
 
De kapoenen en welpen gaan op weekend! Van 15 tot 17 maart kunnen ze 
een heel weekend lang lekker ravotten. De jonggivers hebben in het weekend 
van 29 tot 31 maart pyjamaparty. Meer info vind je terug op de site en op 
mail.  
 
Zaterdag 23 maart is het Districtsdag. In Sint-Niklaas zijn we met 
verschillende scoutsgroepen en op Districtsdag bundelen we onze krachten 
om te laten zien hoe leuk het is om een scoutsmeisje of –jongen te zijn. Deze 
fantastische dag start op Puytvoet met een massapicknick, daarna spelen we 
per leeftijdstak een tof spel. Als we zijn uitgespeeld, stappen we met z’n allen 
in stoet naar de Grote Markt waar we deze dag afsluiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// PROGRAMMA // 
12u00 - 13u00: Massapicknick op Puytvoet 
13u30 - 15u00: Spel per tak 
15u00 - 16u00: Optocht naar de Grote Markt 
16u00 - 17u00: Slotshow 
17u00: Einde :( 
 
// PRAKTISCH // 
De Kapoenen en Welpen spreken af om 12u00 aan de Kwantum. 
Jg's en G's komen rechtsstreeks naar het grasveld op puytvoet. 
 
Vergeet zeker geen lunchpakket!  
 



Op zaterdag 30 maart zal onze jaarlijkse groepsverkoop plaatsvinden. Net als 
vorig jaar verkopen we weer dozen wafeltjes. We zouden graag hebben dat elk 
lid minstens 4 dozen wafels verkoopt in voorverkoop (hoe meer hoe beter 
natuurlijk). Zoals altijd hebben we ook een leuke prijs voor onze top- 
voorverkoper! De voorverkoop strookjes kan je op de volgende pagina van het 
eikeltje en als apart bestandje op de website. 
We spreken af met de welpen, jg's en g's takken op 10u aan het lokaal. Breng 
dus zeker een lunchpakket mee. De kapoenen mogen aansluiten om 13u 
waarna we, hopelijk volledig uitverkocht, onze dag afsluiten om 17u. 
 
Hopelijk maken we er weer een knaller van een maand van! 
 
Stevige linker 
Joke, Bobbe & Polle 





KAPOENEN  
 
Dag lieve kapoentjes, we hebben de 
komende maand weer flink wat leuks 
op het programma staan. Trek jullie 
lolbroek en grapjas aan want we 
vliegen er direct stevig in… 
 

                  
Zondag 3/03 (14u-17u30): afspraak aan het lokaal 
Vandaag is het leidingwissel. Deze ene vergadering zullen jullie ons 
moeten missen L. Maar niet getreurd volgende week zijn we er 
terug bij.  
 
 
 
 

 
Zondag 10/03 (14u-17u30): afspraak aan het lokaal  
Het is tijd voooooooor Pleinspelletjes!!! 
Vandaag spelen we tal van pleinspelletjes! Denk aan 
dikke bertha, tikkertje, 1-2-3 piano… Al jullie favorieten! 
Kom dus zeker genieten!  
 

 
 

15/03 tot 17/03: weekendje  
Yesssss het is weer zo ver, hopelijk zijn jullie klaar 
voor de 2de editie van een onvergetelijk weekendje. 
Meer info volgt via mail. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Joke
Tekstvak
14u - 17u

Joke
Tekstvak
14u - 17u



 
Zaterdag 23/03: DISTRICTSDAG  
Vandaag trekken we er op uit met alle andere scouts van Sint-Niklaas, kom dus 
zeker in perfect uniform! Meer info hierover staat vooraan in het eikeltje. 
(Neem zeker middageten mee xxx)  
 
 
Zaterdag 30/03: GROEPSVERKOOP 
Vandaag gaan we van deur tot deur heel wat lekkers verkopen. Kom dus zeker 
goed gemutst naar het lokaal dan maken we er een fijne dag van. (Meer info 
vooraan in het eikeltje)  
 
 

 
                  Pauline                                   Joke                      Jarno                        Anton  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 



Liefste welpen, deze maand staat er weeral veel op de planning 😊 

 

Scouts (misschien wel van andere 

leiding, spannend) 

Waar? Lokaal 

Uur? 14u-17u 

50 cent niet vergeten 

 Scoutsvergadering 

Waar? Kwantum 

Uur? 14u-17u 

50 cent niet vergeten 

Scoutsweekendje 
Weekendbrief volgt 

Districtsdag 

Meer info 

vooraan in het 

eikeltje 

Groepsverkoop 

Meer info 

vooraan in het 

eikeltje. 

Complimentendag 

Dag van de slaap/ 

pyjamadag 



Maart 
8 

 

Zondag 3 maart 

Vandaag is het LEIDINGSWISSEL! 

Jullie super toffe leiding wordt dus 

voor 1 dag vervangen door anders 

saaie leiding, maar geen nood 

volgende week zijn we er weer! 

Kom met de fiets om 14u naar het 

lokaal, jullie sluiten daar zoals 

gewoonlijk af om 17u. 

Zondag 10 maart 

Deze vergadering is de ENIGSTE 

normale vergadering van maart! 

“WHAT?!” Daarom is het nog eens 

tijd om een paar OLD-SCHOOL 

pleinspellekes te spelen. Kom zeker 

met de fiets (14-17u) naar het  

lokaal. 

Zondag 17 maart 

Omdat de kapoenen en welpen op 

weekend zijn maken wij graag eens 

gebruik van al die ruimte! Tijd voor 

grootse één-tegen-allen! 

We blijven heel dag op het lokaal 

(14u-17u) je fiets is dus niet 

verplicht! 

Zaterdag 23 maart 

Vandaag is het DISTRICTSDAG en dat 

betekent dat we weer een hele dag 

plezier kunnen maken met alle 

andere scoutsen van Sint-Niklaas. 

Kijk zeker vooraan in het eikeltje 

voor meer info! 

29 – 31 maart 

JONGGIVER 

WEEKEND 
Wegens die verdomde paasexamens verplaatsen 

we ons geliefde paasweekendje naar het laatste 

weekend van maart! De opmerkzame JG’s onder 

jullie zullen wel al hebben opgemerkt dat het ook 

groepsverkoop is, maar geen nood wij kunnen  

dat combineren! Meer info op de  

uitnodiging! 

 



MAART 
Givers 

 
 
03032019 
JOW MENN, SØNDAG, 3. MARS ER FORANDRING AV LEDERSKAP, SÅ DU FORVENTER 
AT DITT MIDLERTIDIGE LEDERSKAP LOKALT KLOKKEN 14.00. DU KAN GÅ HJEM 
KLOKKEN 17.00, TIL DA. 
 
10032019 
JOW ADAMLARı, 10 MART PAZAR GÜNÜ, TOPLANTı SINT-NIKLAAS'ıN YÜZME 
HAVUZUNDA GERÇEKLEşIYOR. BISIKLETLE GEL, ORADA GÖRÜşÜRÜZ. 
 
17032019 
HOMENS DE JOW, DOMINGO, 17 DE MARÇO, NÓS JOGAMOS UM JOGO DE FLORESTA, 
MAS PARA ISSO NÓS PRIMEIRO COLECIONAMOS NO LOCAL. VENHA DE BICICLETA, 
NOS VEMOS LÁ. 
 
23032019 
JOW MEN, SÁBADO, 23 DE MARÇO É O DIA DO DISTRITO, MAIS INFORMAÇÕES 
APARECERÃO POSTERIORMENTE VIA GRUPO NO FACEBOOK E E-MAIL. VENHA DE 
BICICLETA, NOS VEMOS LÁ. 
 
30032019 
JOW BăRBAțI, SÂMBăTă, 30 MARTIE ESTE DE VÂNZăRI DE GRUP, MAI MULTE 
INFORMAțII DESPRE ACEST LUCRU ÎN GHINDă. VINO CU BICICLETA, NE VEDEM 
ACOLO. 
 
 
 
 
KASPER, JULIE & ROBIN 




