
Eikeltje November 
 

Beste ouders ( en leden uiteraard),  

Het leven is in de herfst pas goed, als je elkaar de das omdoet!  

(lees: weer of geen weer, dassen aan en naar de scouts toe gaan)  

 

De leiding is er weer een weekend op uit getrokken om het scoutsjaar vol te 

plannen. We kunnen wel zeggen dat het een geslaagd weekend was aangezien 

de agenda’s nu bomvol staan.  

Ziehier al enkele belangrijke data om op te schrijven en nooit meer te 

doorstrepen:  

Dia-avond  19/11 

Fakkeltocht  10/12 

Duoweekend24-25-26/02 

2de weekendje  17-18-19/03 

Groepsverkoop 8/04  

 

 

Dat waren voorlopig de belangrijkste.  

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds terecht bij 

grl@tereken.be of bij de takleiding zelf.  

We zijn weer klaar voor een nieuwe scoutsmaand waarvan u de planning 

hieronder kan vinden. 

Veel plezier! 

Een stevige maandelijkse linker, 

de grl 

Wim, Lien en Klaas 

 

 

mailto:grl@tereken.be


Liefste kaponies,  

Hebben jullie ook zoveel zin in november? Het wordt een 

superleuke scoutsmaand! Joepie, jopie! We zijn super blij dat 

jullie steeds met zoveel aanwezig zijn, hopelijk zien we jullie 

dan ook allemaal stralen in november. 

 

 

 

 

 

 

 

6 november 

Vandaag helaas de laatste dag 
van jullie vakantie… Maar niet  
getreurd, want we beloven er 
een extra leuke vergadering van 
te maken! Vandaag gaan we 
GRIEZELEN, jawel jullie lezen 

het goed! Kom allemaal als griezels om 14u30 naar het lokaal, BOE! 
Om 17u30 griezelen we daar ook af. Vergeet geen 50 cent zodat we 
bloedzakjes, insecten, schapenogen en zo kunnen inslaan! 



Zondag 13 november,  

AAAAAARG, beste piraatjes! Haal 
jullie houten benen, haken en ooglapjes maar 
al boven. Vandaag houden we een 
piratenvergadering!  
Onze geheime piratenplaats is aan de kiosk in 
het park. Kom er ongemerkt heen om 14u30 
en neem 50 cent mee om onze schatkist aan te 
vullen. Om 17u30 sluiten we ook daar af. 

 

Zaterdag 19 November 

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 27 november 

Vandaag hebben we een 

vergadering samen met een 

andere scouts! Welke scouts 

blijft nog eventjes geheim, GEHEIM, geheim, geheim! We 

spreken af om 14u30 aan de Kwantum-winkel, we sluiten 

daar ook af om 17u30 met een hoop nieuwe vrinden erbij. 

Vergeet zeker geen 50 cent!  



 

 

DAT WAS HET ALWEER VOOR DEZE MAAND! 

KUSJES EN KNUFFELS 

 

DJOELIE 

BOBBIE 

OLSE 

KAAT 
TAMA 



Eikeltje welpen
november

w w w . s a r i y a h a . c o m



6 november

Vandaag is het tijd voor een absolute klassieker!
Het is namelijk de enige echte Wieltjesvergadering.
Net als elke week spreken we af aan het lokaal om 2 uur
en we sluiten daar ook weer af om half 6! Pak je
favoriete vervoersmiddel mee, alles wat ook maar
wieltjes heeft, is welkom en doe eens zot, zoek iets
verder dan je fiets :)

13 november

Zoals jullie allemaal weten is het volgende week
de dia-avond. En wie natuurlijk dia-avond

zegt, zegt automatisch ook TONEELTJES!!
Kom van 2 tot half 6 naar het lokaal om het beste

showke van tereken te maken!



19 november

Deze week is het dia-avond,
en dus geen gewone vergadering
Zin om jezelf, je vrienden en veel

meer te bewonderen op foto
en op het podium?

Inschrijven dan!
(meer info vooraan het eikeltje)

27 november

Vandaag gaan we naar

niets minder dan HET STER.

We spreken af op de parking

aan de trampolines  om 2 uur

en sluiten af om half 6!



JONGGIVERS 
 
Yeeeeet people! 
Na een zalig weekend op de Kluis vliegen we er 
direct weer in!  
 
ZATERDAG 5 november 
We hebben iets speciaals in petto namelijk Sjorhout 
Shelter, georganiseerd door scouts Sint-Tarsicius. 
Hierbij gaan we een hele dag sjorren aan een super 
vette constructie in het thema ‘The Wild West’, 
samen met alle andere jong-givers van scoutsen in 
district Klaas. 
We spreken af om 10u aan de fietsen op het 
zandplein in Puytvoet! Jullie mogen weer naar huis 
keren om 17u. Er wordt 5 euro gevraagd voor 
middageten en drinken voor heel de dag! See you 
cowboys!! 
 
Zondag 13 november 
Tijd voor een wieltjesvergadering! Neem jullie steps, 
longboards, bmx’en en alle andere zotte rijdende 
voorwerpen mee naar het lokaal!! 14u aan het 
lokaal en om 17u30 keren we uitgerold terug  naar 
huis! 
 
ZATERDAG 19 november 



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! 
 
Zondag 27 november 
Trek deze week maar vuile kleren aan want we gaan 
paintballen! Jullie worden verwacht om 14u aan 
het lokaal en mogen naar huis om 17u30. Neem 
misschien ook een centje mee voor een vieruurtje! 

 
Een stevige linker van jullie allerliefste leiding 

KASPER 
ANTON 

LIEN EVA 
JOKE & FIEN 



 

Juuuuw de givers, klaar voor een van de spetterendste maanden van het jaar? 

Zet je dan maar schrap, want hier is NOVEMBER!!!!!  

 

6 NOVEMBER 
Vandaag is het niks minder dan de wieltjesvergadering. Kom allemaal om 14u00 naar het 

lokaal met iets waar wieltjes onder staan (fiets telt niet!). Om 17u30 is het weer afgelopen! 

 

           

 

 



13 november 
Naar het schijnt is het de laatste tijd nogal rustig op 
puitvoet. Dringend tijd om daar eens verandering in te 

brengen! Kom om 14u naar het lokaal om de bossen onveilig te 
maken, en om 17u30 is het weer gedaan! 

 

 

 

19 november 
Vandaag is het eindelijk zover: we gaan alle prachtige, alle grappige en 

zeker alle lelijke foto’s van op kamp bekijken, het is namelijk DIA-AVOND! 

Kom zeker allemaal smullen, meer info vooraan in het eikeltje! 

 

 

 



27 NOVEMBER 

Vandaag hebben we een supercoole verrassing voor jullie in petto. Nieuwsgierig?!? Kom dan zeker 

naar het lokaal om 14u en om 17u30 is het weer afgelopen! 

 

Voila, dat was het alweer voor november. Tot de volgende knaller van een maand: december! 

 

 

       

                      Pauline                              Anton                                  Line                                 Freek 


