
 

 

 



Beste ouder(s) en leden 

Nu is de winter echt aangebroken, december staat voor de deur. Dit betekent dus dat de 

avondvergaderingen voor de jonggivers en givers beginnen. De avondvergaderingen vinden 

plaats op zaterdag 2 december, zaterdag 9 december (fakkeltocht) en vrijdag 15 december. 

Voor de kapoenen en welpen zijn het nog steeds normale vergaderingen: zondag 3 

december, zaterdag 9 december (fakkeltocht) en zondag 17 december. 

 

------------------------------------------- Uitnodiging Fakkeltocht 2017---------------------------------------- 

We nodigen jullie uit voor onze jaarlijkse gezellige avondwandeling met zelfgemaakte 

fakkels. De tocht zal ongeveer 5 km zijn en wordt afgesloten met een lekkere versnapering 

en verwarmend drankje. Iedereen welgekomen!  

P.S.: Wie nog oude lakens en kaarsen liggen heeft thuis, mag die altijd meebrengen op de 

vergadering van zondag 26 november. 

P.P.S.: Die er niet gemakkelijk zouden geraken, kunnen onderling afspreken om te carpoolen. 

Zo denken we toch een beetje aan het milieu 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In de weekends van Kerst (22-24 december) en oudejaar (29 -31 december) worden geen 

vergaderingen meer gegeven.  

Dan rest ons nog te zeggen: fijne kerst en gelukkig nieuwjaar! 

Een stevige linker, 

Klaas, Joke, Lien en Pauline 

 

 



 

 
 

Hoi kapoenen 
We zijn weer aangekomen bij een nieuwe maand.  

Het wordt weer een maand vol met leuke spelletjes en 
activiteiten. 

 

 

Vandaag gaan we als een echte beestenboel Puytvoet onveilig maken. 

Verkleed je dus maar als jullie favoriete dier. 

Om 14u30 spreken we af aan de Kwantum en daar sluiten we ook af om 17u30. 

Vergeet zeker geen 50 cent voor het lekkere 4-uurtje. 
 
 

  

 Vandaag is het fakkeltocht. Trek je warme kleren en stevige schoenen maar 

 aan. Meer info vind je vooraan in het eikeltje. 

 

 

 

 

 Ik vlieg de hele wereld rond Tereken airlines komt jullie halen en je mag hun 

met een zoen betalen. Tereken airlines komt jullie halen. 

Vandaag maken we een reis rond de wereld. Spannend!!! 

 We vertrekken op het vliegveld aan Tereken (het lokaal) om 14u30 en daar 

landen we terug om 17u30. 

Alvast een goede reis gewenst 😊 

Vergeet zeker geen 50 cent voor een hapje in het vliegtuig! 
 

 

 

 

 



Ik kan al tellen, doe je mee? 

Eén plus is één is samen, twee! 

Nog twee erbij is samen vier, 

Ik wens je een jaar vol plezier, 

Vijf, zes, zeven, acht en negen, 

Ik wil je graag iets geven. 

't Is deze mooie brief, je zal het zien. 

Met heel veel kusjes, wel een stuk of tien! 

Je kapoenen 

Kaat, Isabelle, Jarno en Simon 

1 januari 2018 

2017 zit er helaas al bijna op, maar niet getreurd er is weer een nieuw jaar op 

komst. 

Vol plezier, vriendschap, liefde, … 

Helaas is het op 24 december en op 31 december geen vergadering. 

Maar vier het maar goed met jullie liefste familie en met een glaasje 

(kinder)bubbels. 

We wensen jullie alvast een fijne kerst en een super gelukkig nieuwjaar! 
 

Stevige linker 

De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 Simon                 Isabelle              Jarno               Kaat 



 
 

 

  

 

 



December, de laatste maand van ’t jaar staat weer voor de 

deur en we gaan der weer een knaller van maken!  

Zaterdag 2 december 

Haal de Jeroen Meus in jezelf maar naar boven, vanavond is namelijk 

kookvergadering! Joepie!! 

Omdat onze hongerige magen meestal wat vroeger knorren dan half 8, 

spreken we uitzonderlijk wat vroeger af ! We spreken om 19 uur af aan het 

lokaal om de beste diner van jullie leven te maken. Afsluiten doen we om 

21uur. Breng ook €3 mee om deze heerlijk maaltijd te bekostigen ! 

Zaterdag 9 december 

Deze avond is het onze jaarlijkse  

fakkeltocht. 

Voor meer info kan je vooraan in het 

eikeltje terecht! 

Hopelijk hebben jullie er al even veel 

zin in als Dakkie!! 



Vrijdag 15 december 

Wat gaan we doen vandaag?  

Dat is nog één grote verrassing!  

Zijn jullie net als Arthur al aan het nagelbijten uit  

curiositeit? 

Kom dan naar het lokaal om half 8 en ontdek wat we gaan 

doen!  Afsluiten doen we om half 10. 

Is da alles voor 

deze maand?! 

 
Inderdaad kids,  

vrijdag 22 en 29  december hebben we 

geen vergadering zodat we extra kunnen 

genieten van kerst en oudejaar!  

Tot volgend jaar kids!! 

Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!! 

XOXO Line Pauline Arno Kasper & Anton 



[Typ hier] 
 

 

 

 

  DEZE     MAAND   IN    UW    SCOUTSBLAD:  

  

 

ELKE WEEK 
AVONDVERGADERING: 
HALF 8 TOT HALF 10 

SINTERKLAAS, 

GOEDHEILIG MAN? 
LUKA VERTELT za 2 DEC 

75 ORIGINELE 

KERSTCADEAUS 

Vr 15 dec aan 

het lokaal 

FAKKELTOCHT  

Za 9 december 


