
         Eikeltje Januari 
Beste leden en ouders,  

De feestdagen komen eraan ( of zijn ondertussen al voorbij) . Lekker eten, op 

bezoek bij familie en vrienden, en helaas helaas helaas, examens voor de 

leiding. Vandaar gaan we nog even door met de avondvergaderingen. (uitleg  1)  

 

Joepie het is januari! Lekker koud, het ideale weer om met mutsen en sjaals de 

fiets op te springen en naar de scouts te gaan. Het feit dat het zo vroeg donker 

is leent zich perfect om gezellig aan een kampvuurtje te zitten of een ruig 

donder bosspel te spelen! ( uitleg 2)  

 

Kort samengevat: in januari zijn het avondvergaderingen    

 

Hopelijk heeft u allen genoten van onze dia-avond. De link met de foto’s werd 

ondertussen rondgestuurd. Moest u de mail toevallig gemist hebben of vragen 

hebben kan u bij de takleiding terecht.  

 

Graag geven wij ook nog de definitieve data door voor de weekends:  

Kapoenen  17-19/03 

Welpen      17-19/03 

Jonggivers  01-03/04  

Givers         31/03 – 03/04 

 

Meer info hierover volgt in de weekendbrief die u van de leiding nog zal krijgen 

in maart.  

 

Dat was het voor ons, hier zijn de eikeltjes van januari!  

 

Groeten  

de Grl  

Wim, Lien en Klaas 



 

Het is vandaag een fijne dag 

Ik sta hier met een grote lach 

Het is een dag vol lieve wensen 

Voor grote en voor kleine mensen 

Deze dag kan niet meer stuk 

Ik wens jou vriendschap en geluk 

Een warme thuis, een eigen plek, 

Een jaar waarvan je denkt: dit is te gek! 

Daar krijg je nog een dikke knuffel bij, 

En die is helemaal van mij! 

 

Je kapoen(enleiding) 
Marouchka, KitKaat, Bobbie, Djoelie en Olse 

Sint-Niklaas, 
1 januari 2017 



Vrijdag 6 januari 2017 

Joepie, de eerste vergadering van 
het nieuwe jaar. We hebben elkaar al 
een tijdje niet meer gezien, dus 
wordt het een extra groot feest! We 
gaan vandaag samen nieuwjaar 
vieren met het coolste feestje dat 
jullie deze vakantie zullen hebben. 
Op een feestje kunnen natuurlijk 
geen cadeautjes ontbreken, breng 

dus allemaal een zelfgemaakt pakje mee (voor kindjes zonder inspiratie is 
een pakje van €2.50 max ook toegestaan) en ga naar huis met een nog 
leuker pakje. We spreken af om 18u aan ons lokaal allemaal in feestkledij 
en sluiten daar ook af om 20u.  

Vrijdag 13 januari 

Het wordt eens tijd om ons lokaal in 

een nieuw jasje te zetten! We gaan 

knutselen en schilderen, dus propere 

kleren heb je vandaag niet nodig. 

Neem al jullie creatieve ideeën mee 

naar de scouts en dan kunnen we er 

samen het mooiste kapoenenlokaal ooit van maken. We 

spreken af om 18u in ons saai, wit lokaal en sluiten af om 

20u in een super leuk, kleurrijk en gezellig 

kapoenenlokaal!  

Vandaag komen de jinners al eens oefenen om 

volgend jaar zelf leiding te geven, super spannend wat 

dat zal geven! We spreken af om18u aan ons lokaal 

en sluiten daar ook af om 20u. 



 

Vrijdag 27 januari 2017  

Veel mensen hebben in het nieuwe jaar het voornemen dat ze minder zullen 

eten en willen vermageren na die feestdagen. Daar doen wij heus niet aan 

mee! Vandaag gaan we heerlijk koken, 

jawel het is KOOKVERGADERING! 

Echt super joepie! Neem allemaal 3€ 

mee en we bereidden samen een 

heerlijk diner! We spreken af om 18u 

aan het lokaal en sluiten daar met 

gevulde maagjes af om 20u.  

 

 

Dat was het alweer voor januari! 

Een stevige linker, 

 Maroucka    Bobbie   KitKaat  Djoelie  Olse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woehoe, het is eindelijk zo ver! Het nieuwe jaar kan 

beginnen! Wij wensen jullie natuurlijk een GELUKKIG 

NIEUWJAAR en weer een maand vol kei coole vergaderingen!  

Deze maand heeft de leiding spijtig genoeg wel examens, wat 

betekent dat het avondvergaderingen zijn!  

 

VRIJDAG 6 JANUARI 

We zetten de maand direct goed 

in, want we gaan schaatsen! We 

verwachten jullie om half 7 aan 

de Sint op de markt met €4. We 

sluiten hier weer af om half 9.  

Vergeet zeker jullie 

handschoenen niet!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 20 JANURAI 

Vandaag gaan we nog eens goed onzen beir uitlaten op 

Puytvoet! We spreken af om half 7 aan de 

MATRASSENKONING waar jullie ouders jullie moe van het 

lopen weer kunnen komen ophalen om half 9. 

PS: Vanavond krijgen we hoog bezoek. De jin komt namelijk 

leiding geven, maar geen paniek, wij, jullie fantastische 

leiding, zijn er natuurlijk ook ;)   

 



Robin  Wim

  Robin  
 

Cleo   Juul Inelore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, januari zit er al weer op!  

Nog een stevige linker,  

jullie allerliefste leiding  

 

VRIJDAG 27 JANUARI  

Blub blub blub, vanavond gaan we 

zwemmen! Afspraak om half 7 aan het 

zwembad van Beveren (Pastoor 

Steenssensstraat 108, 9120 Beveren). 

Neem zeker ook €5,20 mee. Om half 9 

sluiten we hier weer af.  

Arno  



Jonge cheeeeese 
	  
   Liefste baby’s, wij zijn blij jullie te mogen verwelkomen in 2017 
!!! Hopelijk is iedereen ondertussen uitgerust van de zware examens en de 
feestdagen! Jammer genoeg is dit voor jullie allerbeste leiding niet zo en staat er 
nog een zware periode te wachten… examens. Daarom zijn het deze maand ook nog 
avondvergaderingen! 
 

Vrijdag 6 januari 
Vandaag gaan we schaatsen!!! Warm die kuitspieren maar al op om al jullie 
tricks te showen aan de G’s en zeker niet op jullie **** te vallen J  
Om al die pirouetjes te kunnen draaien hebben jullie handschoenen en €4 
nodig. 
Afspraak om half 8 aan de Sint op de markt. Om half 10 keren we terug naar 
huis. 
 

Vrijdag 13 januari 
Oh nee… een ongeluksdag :o maar niet voor ons. Wij gaan koken. Hopelijk 
worden er geen vingers afgesneden vandaag, maar geen nood dokter Eva is in 
de buurt. Kom allemaal in jullie beste SOS-Piet humeur naar ons lokaal aka 5-
sterrenrestaurant om half 8, en we keren voldaan naar huis om half 10. 
PS: Laat zeker iets weten als je NIET komt, zo kunnen wij de hoeveelheden 
goed inschatten. 
 

Vrijdag 20 januari 
Tereken VS. The girls (of beter gekend als Kriko-wijven). Jawel vandaag is  
het een duo-vergadering! Wij verwachten een massale opkomst om deze 
clash of clans aan te gaan!! Be prepared… winter is coming. 
Half 8 aan het lokaal en terug om half 10.. 
 

Vrijdag 27 januari 
Om even af te koelen van deze verwarmende maand gaan wij een plonsje 
wagen in het zwembad van Beveren.Wij spreken iets vroeger af dan normaal: 
half 7 aan de inkomhal. Om half 9 nemen we jammer genoeg al afscheid voor 
deze maand! 
Prijs: €7,5 mee te nemen! 

ANTON – KASPER – LIEN – EVA – FIEN & JOKE 



GIVERS 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! HOPELIJK MOGEN AL 
JULLIE NIEUWJAARSWENSEN UITKOMEN DIT 
JAAR? ANDERS PECH!  

 

VANDAAG MOGEN JULLIE  ULDER BESTE TRUCJES BOVENHALEN EN 

JULLIE SIERSCHAATSEN KLAARZETTEN WANT WE GAAN KUNST-

SCHAATSEN! JOEPIE!!   

WE SPREKEN AF OM HALF ACHT AAN DE SINT OP DE MARKT OM 

HALF ACHT MET CENTJES . 

WE GAAN ALLEMAAL, HOPELIJK ZONDER GEBROKEN BENEN,  NAAR 

HUIS OM HALF  TIEN. 

PS. NAAST SCHAATSEN VIEREN WE VANDAAG OOK BONENDAG! 

DUS BRENG ALLEMAAL WAT BONEN MEE!  

 

Als je er om mocht gokken over hoe reuzevet deze vergadering gaat 
worden, op wat zet jij dan in?  
Wij zetten alvast ons geld in op SUPER MEGA KEI TOF want vanavond 
mag jij deel uitmaken van Tereken's most fabulous casino night ooit 
JOEHOE!!! Onze deuren gaan open om half acht en deze sluiten weer 
om half tien. 

PS. Net toevallig vandaag is het ook ‘make your dreams come true’dag! 
Dus als het jou droom is om veel geld te winnen kom dan zeker af! 



 

Vandaag is het chocolate cake day en hoe kunnen we dat beter vie-
ren met een filmpje derbij?!  

Kom om half 8 naar het lokaal, chocolade cake meebrengen mag, an-
dere snackies ook natuurlijk!  

Hier al een korte inleiding van de film: 

Het dappere broodroostertje 

Als een klein jongetje samen met zijn ouders op vakantie gaat, den-
ken de huishoudelijke apparaten dat ze voor altijd worden achter-
gelaten. Onder leiding van een dapper broodroostertje, besluiten ze 
de familie achterna te gaan. Ze reizen stad en land af, op zoek naar 
hun jonge baasje en beleven onderweg allerlei spannende avonturen.  

 



 

3 januari: Pauline 

neemt deel aan   

festival of sleep day 

Freek is blij  want op 29 januari  is 

het puzzel dag! De ideale dag om 

nog eens te stoefen met zijn puz-

zelmedailles! 

De 16de januari gaan we Anton zo 

vinden  want dan is het nothing 

day!! Een hele dag met de armen 

achter het hoofd en de beentje om 

hoog! 

30 januari: de dag dat lLine al haar bubble 

wrap uit de kast haalt voor bubble wrap ap-

preciatiedag!!!!  


