HET EIKELTJE
-NOVEMBER-

Beste leden, ouders & sympathisanten
Met het eerste scoutsweekendje en de herfstvakantie zit oktober er ook al volledig op.
Het einde van het jaar kruipt steeds dichterbij. In deze periode zijn er een aantal vaste
afspraken in het scoutsjaar.
Eerst en vooral gaat de fakkeltocht door op zaterdag 8 december. Meer informatie hier
omtrent krijgt u nog via mail en het volgende eikeltje. Maar voor degene die het
concept nog niet kennen, hier even een korte uitleg: ieder jaar stappen we met de
leden, ouders, vrienden en sympathisanten, kortom iedereen die Tereken een warm
hart toedraagt, een tocht van ongeveer 1,5 uur. De locatie is ieder jaar verschillend.
Dit doen we met fakkels die gemaakt worden door onze eigen jonggivers en givers.
Achteraf is er de mogelijkheid om een warme chocomelk of een jenevertje voor de
liefhebbers te drinken, een pannekoek te eten en nog even na te genieten. Een zeer
gezellige avond!
Om deze fakkels te maken hebben we veel stoffe doeken en kaarsen nodig. Moest je
er nog hebben liggen thuis waar je niks meer meedoet, aarzel dan niet om resten
kaarsen en stof aan de leiding te geven. Alvast bedankt op voorhand.

Op zaterdag 17 november gaat onze jaarlijkse dia-avond door. Daar blikken we samen
met leiding en leden nog eens terug met de foto’s van de afgelopen kampen. Daar kan
u ook komen genieten van een heerlijke kaas & wijn of frikandon voor de liefhebbers.
Een uitnodiging vindt u op de volgende pagina!

Wij kijken alvast uit naar weer een topper van een scoutsmaand!
Een stevige linker,
Joke, Bobbe & Polle

TERE KEN PRES ENTS

DIA AVOND

17 NOVEMBER

•

18U00

Onze dia-avond waarbij we de mooiste
herinneringen van de onvergetelijke kampen
nog eens bovenhalen, gaat gepaard met een
overheerlijke kaas & wijn.

Menu
Kaas & wijn

€10
Volwassenen: €12
Kind (tot 12j):

Frikandon & kriekjes

€8
Volwassenen: €10
Kind (tot 12j):

INSCHRIJVEN KAN VIA WWW.TEREKEN.BE
LOCATIE: ONZE-LIEVE-VROUW-PRESENTATIE
PARKEREN KAN OP DE PARKING VAN D SCHOOL OP DE SPOORWEGLAAN

Tereken

3

EN DE KAPOENEN

Zondag 4 november

Zondag 11 november

Zaterdag 17 november
Dia-avond
Vandaag gaan we naar de foto's
kijken van de zomerkampen.
Voor meer info kan terecht in het
voorwoord van dit boekje en op
de website.

Zondag 25 november

Benieuwd hoe dit gevecht afloopt? Kom dan in je beste jommekes-,
rozemiekes-, filiberkes-,... -kostuum naar de Kwantum om 14u en
kom het zelf ontdekken!

Zondag 4 november
Het is hoog tijd om de bossen
van Puytvoet nog eens onveilig
te maken, vinden jullie ook niet?!?
We spreken om 14u af aan de
Kwantum (Kapelstraat) met
€0,50 en daar sluiten we ook
terug af om 17u.

Zondag 11 november
Vandaag spreken we van 14u
tot 17u (met €0,50) af aan het
lokaal.
Wat we net gaan doen is een
verrassing, maar misschien
heeft het wel iets te maken met
volgende week… Neem
alleszins je beste acteerskills
mee! 😉

Zaterdag 17 november
Vandaag halen we samen
herinneringen op aan de
leukste week van vorige zomer
met wat foto’s en een lekkere
hap. Inderdaad: het is diaavond! Meer info hierover
vooraan in het eikeltje of op
de site.

Zondag 25 november
Vandaag is het niks minder
dan wieltjesvergadering.
Kom allemaal met iets op
wieltjes (geen fiets) naar de
Kwantum (Kapelstraat)
van 14u tot 17u met €0,50!

doei

JONGGIVERS
4 november
Hulk
smash!

11 november

Klaar om de
stad terug te
winnen?

Bring it on!
Ik heb alle Avengers
verwittigd dat we om
14u afspreken aan het
hoofdkwartier.

En sta ik er
goed op?

Figuranten gezocht:
14u – 17u: lokaal Scouts Tereken

17 november
RED CARPET
WORLD
PREMIERE
Meer info:
zie voorblad

25 november

Let the war between
de patrouilles begin!

Be ready
to fight.

Batllefield: 14u-17u, lokaal Scouts Tereken

Stevige linker
Bobbe

Merel

Kaat

G’s
Zondag 4/11
Boys vandaag gaan we een
filmpje maken om op de
dia-avond te tonen. Denk
eens goed na over grave
momenten en pakt
verkleedkleren en
aandenken mee van het
kamp zodat het een graaf
filmpje kan worden! We
verwachten jullie om 14u
aan het lokaal.

Zondag 11/11
Vandaag gaan we de brakkers uithangen, ge moogt alleemaal de schoonste jogging uit de
kast halen, en met de mooiste bedoelen we new kids stijl. We verwachten jullie om 14 uur
aan het lokaal waar we helemaal marginaal gaan afsluiten om 17 uur.

G’s
Zaterdag 17/11
Vanavond is het Dia-avond!! Kom zeker eten/kijken. Meer info vooraan in het Eikeltje.

Zondag 25/11
We gaan Fakkels maken deze zondag. Wij weten dat dit niet de leukste vergadering is maar
probeer toch te komen!! Er zal een verrassing klaarstaan voor jullie ;)

De Giverleiding (en
het bestuur van SintNiklaas)

