
Voorwoord	december	
	
	
Beste	ouders,	leden	en	symphatisanten,	
	
Het	einde	van	het	jaar	is	alweer	in	zicht.	Eerst	en	vooral	willen	we	met	de	hele	
leidingsploeg	iedereen	een	fijn	kerst	en	nieuwjaar	wensen.	Dat	brengt	ook	met	
zich	mee	dat	de	traditionele	avondvergaderingen	bijna	in	zicht	zijn.	Het	
weekend	van	kerst	en	nieuwjaar	is	het	uiteraard	geen	vergadering.	We	
eindigen	2016	dan	ook	op	17	december	en	beginnen	2017	even	mooi	op	7	
januari.	Omdat	de	leiding	deze	periode	met	examens	moet	afrekenen	is	het	
zeker	aan	te	raden	om	in	januari	het	eikeltje	goed	te	lezen	om	de	aangepaste	
vergaderingen	zeker	te	kunnen	meepikken.	In	december	zijn	het	voor	het	
overige	dus	wel	normale	vergadering,	buiten	10	december!	
	
Want	op	10	december	is	het	tijd	voor	de	jaarlijkse	dia—avond.	Ook	dit	jaar	kan	
u	eerst	een	heerlijke	spaghetti	eten	en	dan	genieten	van	de	showtjes	die	de	
leden	in	elkaar	geknutseld	hebben.	Op	de	site	vind	je	alle	info!	
	
Verder	willen	we	nog	een	oproep	doen	aan	alle	ouders	die	nog	oud	
scoutsmateriaal	hebben.	We	zijn	nog	volop	op	zoek	naar	hemden	en	broeken.	
We	kunnen	dan	ook	niet	garanderen	aan	iedereen	dat	er	nog	
tweedehandskledij	voorradig	is.	Via	de	website	van	De	Hopper	kan	je	ook	
steeds	scoutsmateriaal	aankopen.	
	
	
Verder	rest	ons	enkel	iedereen	nog	maar	eens	een	schitterend	2017	te	wensen!	
	
Een	stevige	linker,	
De	GRL	



Dag liefste kapoentjes 
Deze maand is het een zeer speciale maand. Het is namelijk de laatste maand 

van het jaar. Maar het is ook de maand van Sinterklaas en natuurlijk niet te 

vergeten Kerstmis!!! 

 

Zondag 4 december  

Nog twee nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas, spannend!  

Maar dit jaar komt Sinterklaas ook eens eventjes langs bij de lieve 

kapoenen van Tereken.  

We spreken af om half 3 aan het lokaal. Jullie ouders kunnen jullie 

terug komen halen om half 6. Als zwarte piet jullie natuurlijk niet 

heeft meegenomen in zijn zak .   

 

Zaterdag 10 december  

Hebben jullie door deze leuke vergaderingen al super veel zin 

gekregen om samen op kamp te gaan? Of hebben sommigen 

onder jullie een beetje heimwee naar het vorige kamp? Dan is het 

vandaag de perfecte dag! Het is namelijk dia-avond. Iedereen is 

welkom om de foto’s van de afgelopen kampen te bekijken. Was 

je zelf nog niet mee? Geen probleem, dan kunnen jullie nog steeds 

komen smullen van onze heerlijke spaghetti en meegenieten van 

de showtjes en foto’s. Meer info vinden jullie vooraan in het 

eikeltje 

 

 

Zondag 18 december 

Liefste kapoenen. De hulpelfjes van de Kerstman zijn de lijst met cadeautjes kwijtgeraakt. Zo 

geraken de pakjes voor al die kindjes natuurlijk niet op de juiste plaats.  

Kunnen jullie de Kerstman helpen met het vinden 

van de lijst?  

We spreken af om half 3 aan de Kwantum en daar 

kunnen jullie om half 6, hopelijk met een tevreden 

Kerstman terug worden opgehaald.  

 

 

 



Kaat Bobbe 
Tama 

   Ilse 
Julie 

Zondag 25 december 

Vandaag is het helaas geen scouts want de leiding en jullie waarschijnlijk ook zijn veel te druk 

bezig met het openmaken van al dat speelgoed en het smullen van al dat lekker eten.  

Maar niet getreurd, volgende maand zijn we alweer terug met heel veel leuke spelletjes.  

 

 

Dat was het dan alweer voor December. Een stevige linker van 

jullie allerliefste en leukste leiding van héééél de wereld.  

 



WELPEN 
 
 
 

Zondag 4 december 
Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest 
dit jaar, want… DE SINT KOMT OP BEZOEK 
VANDAAG! We spreken af om 14 uur aan het 
lokaal, en als jullie niet in zwarte piet zijn zak zijn 
gestopt, kunnen jullie ouders jullie om 17:30 
weer aan het lokaal komen ophalen, tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 december 
’t Is tijd om herinneringen boven te halen, en met heimwee 
naar de leuke kiekjes van het kamp te kijken! 
(en al volop zin te krijgen in het kamp van dit jaar!)  
Het is namelijk DIA-AVOND!  
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven! 
Meer info vooraan in het eikeltje 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 18 december 
Omdat het volgende week Kerstmis is, 
maar het dan helaas geen vergadering is,  
vieren wij deze week al Kerstmis! 
Jullie mogen allemaal een klein cadeautje  
meenemen voor het kerstfeestje  
(max 3 euro, zelfgemaakte cadeautjes  
krijgen pluspunten!!) 
We spreken af van 14 u – tot 17u30  
aan het lokaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 december en  
zondag 1 januari 
Het is spijtig genoeg 2 weken geen 

vergadering ! Dat wil ook 
zeggen: 2 weken tijd om uit te 
rusten en de batterijtjes op te 
laden voor volgende week! 
 
 



GELUKKIG NIEUWJAAR!!  
 
December zit er alweer op, tot in 2017 (wat zoals elk jaar een topjaar zal 
worden!) 
 
Liefs, 
Jullie allerbeste, tofste, liefste leiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arno     Wim          Cleo   Juul      Inelore          Robin 

          
 
 



JOOOOOOW JONGGIVERSSSS! 
 
BRRR het heeft net gesneeuwd wanneer jullie dit eikeltje 
(hopelijk) lezen. December staat voor de deur, de laatste maand 
van 2016 en dat betekent dat jullie jullie goede voornemens in 
daden moeten omzetten. In naam van heel de leidingsploeg 
wensen wij jullie suuuuper veel succes met de examens! Go go go! 
PS: halfweg deze maand starten we met avondvergaderingen, 
deze gaan door tot eind januari (jullie leiding heeft helaas ook 
examens) 
 

Zondag 4 december 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij 
brengt ons geen Sint, zie dat nou aan.. L 
daarom hebben wij jullie nodig 
belangrijk: IEDEREEN moet verkleedkledij meenemen 
in thema van DOKTERS/VERPLEGERS, want onze 
geliefde Sint is ziek. Wat we hier juist mee doen is 
nog een verrassing, maar stel ons niet teleur! Anders 
voorziet jullie geliefde leiding een opdracht als piet 
van Sinterklaas (incl. Verkleedkledij) 
xx speculaas 
PS: vergeet je acteertalent niet. 
PPS: om 14h aan het lokaal tot 17h30 
 
ZATERDAG 10 december 
Jaaa jongens vandaag blikken we terug naar het o-zo-
leuke kamp! Het is namelijk dia-avond! Bereid jullie 



maar voor op een emotioneel terugblikken, tranen zijn 
toegestaan! Wij voorzien zakdoekjes. 
meer info à check mail! 
 
VRIJDAG 16 december 
Casino Royal 
We present you our fabulous Tereken casino. One 
free drink at the enterance. Dress to impress. The 
better you suit, the more money you get. 
Doors at 19h30 – Closing at 21h30 
 

Vrijdag 23 december & 30 december 
Boys and girls, vandaag is het geen vergadering. Wij 
laten jullie genieten van de kalkoenen en kroketten en 
pakjes onder de kerstboom (als jullie braaf zijn hehe) 
dus daarom is het ditmaal geen vergadering. Wij 
meeten in het nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 

KASPER      LIEN     ANTON    EVA 

FIEN & JOKE 



	

	

Juuuuuuuuu 
Givers!!! 

De	maand	december	staat	al	klaar.	De	maand	van	studeren	en	examens	maar	gelukkig		
zijn	wij	er	nog	–	jullie	fantastische	leiding-	om	deze	maand	toch	op	te	fleuren	met	de	leukste	
vergaderingen!!!	
	
Vrijdag 2 december 

Voor de eerste avond vergadering hebben we uiteraard 

iets fantastisch op het programma staan! Kom om half 8 

naar ons lokaal en om half 10 is het weer afgelopen. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zaterdag 10 december 
Vandaag is het tijd om de foto’s van de kampen te bekijken! Alle info over de dia 
avond en over het inschrijven kunnen jullie vinden op de site! 



	

	

Vrijdag 16 december 

 

Het is tijd om puytvoet nog eens te verkennen in den donkeren. Kom 
allemaal in camouflage outfit naar het lokaal om half 8. Om 
half 10 mogen jullie terug naar huis. 

 

Dit is het jammer genoeg alweer voor deze 

maand. De twee komende weekends moeten we 

ons gaan vol eten bij de oma aan tafel en 

zullen jullie ons moeten missen. Maar niet 

getreurd, in januari verwelkomen we jullie 

terug met open armen! 

 

Tot de volgende!! 

 

  

Paul ine    Freek    L ine     An ton  


