DE KREKEL
november
3 nov – BBQ
4 nov - groepsfeest

10 nov –
smikkeltocht

11 nov – start
marsepeinverkoop

Goedemorgen-middag-avond allemaal! De eerste vergaderingen zijn al voorbij gevlogen, maar een
nieuwe krekel vol van leuke activiteiten staat weer voor jullie paraat! Afgelopen maanden is er al
veel gebeurd op onze scouts. We zijn gestart met een geslaagd Opententenweekend. Er zijn weer
nieuwe leden bijgekomen en de takken zijn weer helemaal door elkaar geschud. Er is nog steeds de
kans om in te schrijven als u uw spruit naar onze toffe scouts wil sturen, u kan altijd mailen naar
groepsleiding@sint-hubertus.be De leiding gaat deze maand op leidingsweekend gaan om elkaar nog
wat beter te leren kennen en de rest van het jaar al goed te plannen. 19 oktober was het dag en
nacht van de jeugdbeweging en mochten we trots in ons uniform naar school. We konden allen
ontbijten (zeer vroeg) in Antwerpen en de jongvolwassenen bouwden die avond nog een leuk
feestje. Genoeg nostalgie, er staat ons weer een nieuwe maand vol leuke activiteiten te wachten!
November is een drukke maand. We vliegen er zaterdag 3 november in met onze enige echte BBQ.
Vanaf 18u zijn jullie allen welkom op onze scouts, het inschrijvingsformulier vindt u terug op onze
site. Kom zeker en vast mee smullen en nodig de hele familie maar uit! Uw ingevuld
inschrijvingsformulier mag u doormailen naar groepsleiding@sint-hubertus.be

Zondag 4 november is het ons groepsfeest. Dit gaan we eerst vieren in de kerk, daarom wordt
iedereen om 9u stipt op de scouts verwacht. We fietsen dan allen naar de kerk van Hoevenen en de
kapoenen worden allen gezellig vervoerd via een kar. Alle ouders en sympathisanten zijn zeker en
vast welkom om ons in de mis te vervoegen. Na de mis keren we terug naar onze lokalen en worden
de groepsfoto en de takfoto’s getrokken, dus kom zeker in perfect uniform! Daarna kunnen we
allemaal lekker smullen van chocomelk en huibekes. Voor deze verrukkelijke maaltijd vragen we om
4 euro met u kind mee te geven. Opgelet, u kan uw spruit pas oppikken om 13u.

Zondag 11 november begeven wij ons naar de straten om marsepein te gaan verkopen aan
diegenen die niet zo gemakkelijk op onze scouts geraken. Vanaf dan kan u ook elke zondag vanaf
12u30 marsepein komen kopen op onze scouts. Zolang de voorraad strekt natuurlijk! Het weekend
van vrijdag 16 tot zondag 18 november heeft niemand scouts, aangezien de leiding op weekend
gaat!

Ziezo, druk druk druk dus in november. Wij hopen jullie alvast allemaal te verwelkomen op onze BBQ
om samen te genieten en sfeer te maken.

Vele groetjes en tot de volgende!

De Groepies

SMIKKELTOCHT
10 november
start vanaf 9u30 tot 10u

€10 p.p.
(Goed voor 6 snacks, 2
drankjes, route plan en
quizvragen)

Route Stabroek-PutteHoevenen
+/-20 km
4 tussenstops

15 quizvragen
Inschrijven
smikkeltocht@outlook.com
aantal deelnemers
totaal bedrag overschrijven op
BE97 7755 9606 7849

Kapoenen
november
Zondag 4 november: 9u-13:00
Vandaag is het groepsfeest! We spreken af aan de scouts om eerst gezellig te
gaan zingen in de kerk en dan komen we terug naar de scouts om lekkere
hubekes en warme chocomelk te eten/drinken. Meer info hierover vindt u in
het woordje van de groepsleiding!

Zondag 11 november: 10u-12u30
Vandaag gaan we onze enige echte marsepein verkopen! kleed je daarom goed
aan, want we trekken de straat op!
Vergeet geen stevige rugzak, dat maakt het dragen van gemakkelijk.
Zondag 18 november: 10u-12u30
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts voor jullie, omdat de leiding op
weekend is.

Zondag 25 november: 10u-12u30
Vandaag gaan we op schattenjacht! De leiding heeft te horen gekregen dat er
een schat verstopt ligt in de buurt van de scouts. Willen
jullie ons helpen deze schat te vinden?

Groetjes Morien, Evelyn, Maarten, Wietse en Ean

Zondag 4 November: Groepsfeest (9-13 uur)
Neem allemaal jullie fiets, perfect uniform, 5 euro en beste stem mee want
vandaag is het GROEPSFEEST!!! We spreken af aan de scouts met de fiets om 9
uur om zo met z’n allen naar de kerk te fietsen. Hier gaan we zingen (de leiding
verwacht dat we allen goed meezingen) waarna we terug naar de scouts fietsen
om hubkes te eten en foto’s te trekken. We verwachten daarom dat jullie allen
aanwezig zullen zijn.

Zaterdag 10 November: Smikkeltocht
Het is zover, onze eerste editie van de smikkeltocht vindt vandaag plaats! Meer
informatie over de smikkeltocht vindt u terug op onze affiche. Indien er nog
vragen zijn kan u ons altijd een mail(tje) sturen. We verwachten niet alleen de
kabouters, maar ook de ouders, nonkels en tantes en zelfs neven/nichten om
deel te nemen aan onze smikkeltocht.

Zondag 11 November: Marsepeinverkoop (10-12.30 uur)
Om wat centjes te verdienen voor ons super kei vet cool kamp in Juli gaan we
vandaag marsepein verkopen. Neem dus een klein rugzakje mee zodat we de
marsepein niet de hele tijd hoeven te dragen, alsook een hemd en een
charmante lach. We spreken om 10 uur af op de scouts. Ja maar zo 2
vergaderingen op een week, is dat niet wat veel? Goh, voor de leiding niet,
omdat we jullie zoooooo graag zien. (en aangezien volgende week geen scouts
is ☹ )

Zondag 18 November: Niets
Slaap maar eens lekker lang uit of kijk een film met de bomma, het kan
allemaal omdat het vandaag geen scouts is ☹ ☹ ☹

Zaterdag 24 November: fakkeltocht (19-21 uur)
Kleed jullie allemaal maar lekker warm aan. We gaan het donker tegemoed
met licht en gezelligheid in de buurt. Een spannend verhaal, of een duister spel
is ook een goede aanvulling! ☺

Veel groeten van uw leiding, Milka, Nemo, *Robbe* en *Jenthe*
-xxx-

Welpen november
4 november: 10u- 12u30
Doe allemaal jullie tip top uniform aan en kom met de fiets naar de scouts want
het is groepsfeest. Vergeet zeker jullie mooiste lach niet voor de foto’s. Neem
natuurlijk geld mee voor de lekkere huibekes achteraf het exacte bedrag staat in
het woordje groepsleiding. 3 november is het ook bbq voor meer info kijk
woordje groepsleiding.

11 november: 10u-12u30
Kom vandaag zo talrijk mogelijk naar de scouts want het is marsepeinverkoop
😋Neem maar alvast een rugzakje mee en jullie goed humeur.

18 november
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts dus breng eens een
bezoekje aan de bomma en bompa.

23-25 november
Weekend!!!!! Eindelijk het eerste echte welpen weekend. Zorg allemaal dat je
zeker komt. Er volgt nog meer info in de weekendbrief.

Wij hebben er al veel zin in.
Groetjes,
Chill, King, Baloe en Raksha

Jonggidsen
November
Zondag 4 november: van 9u tot 13u
Groepsfeest, yeeyy. Vergeet zeker uw fiets nie mee te pakken. Meer info in het woordje
van de groepsleiding.

Zondag 11 november: van 10u tot 12u30
Het is weer zo ver, we gaan vandaag lekkere
marsepein verkopen. Pakt uwe vélo mee dan kunnen
we heel Hoevenen en omstreken voorzien van dit
heerlijks!

Zondag 18 november
Geen scouts vandaag jammer genoeg maar volgende week zijn
we er weer.

Zaterdag 23 november tot zondag 25 november
We gaan op weekend!!!!! Verzamelen doen we de (weekendplaats) om 20u. Op weekend
gaan we leren vechten als echte Vikings en gaan wij kei harde bikkels van jullie maken.
Meer info volgt in de weekendbrief!

Ne stevige linker,
Sam, Jasmijn, Brecht en Hendrik

Jongverkenners
4 november: 9u tot 12:30
Vandaag is het de lievelingsvergadering van iedereen. Zorg dat
ge zeker aanwezig bent in PERFECT UNIFORM want er gaan
schoon fotoke's getrokken worden van jullie. Ja ja ge raadt het
al, GROEPSFEEST. Kom allemaal met het véloke en dan gaan
we samen huibekes met chocomelk schransen.
Ps: let op de uren want deze zijn anders dan normaal.

9-11 november: WEEKEND!!!
Huplaaaaa ons eerste weekend is aangebroken!!!! De weekendbrief vindt u op de volgende
pagina hop hop ga maar snel kijken want het is de moeite zenneeee. Alles wat je moet weten
staat daar geschreven. Moest u toch nog met een vraag zitten kan u ons altijd bereiken via mail
of telefoonnummer die u vooraan in de krekel kan terugvinden. Vergeet ook zeker niet te mailen
als uw jongverkenner dit waanzinnig weekend zal bijwonen.

18 november: Geen scouts
Deze zondag is jullie leiding op verplaatsing. Blijf lekker lang in uw bed liggen
en ga naar de bomma voor u buikske goed vol te eten, gamed wa samen en
probeer u toch te amuseren zonder jullie lievelingsleiding. Wij zien jullie graag
volgende week, dada.

25 november: 9u tot 12:30
Vandaag krijgen jullie de ongeziene kans om deel te nemen aan
de queeste van den heiligen badjas. Zorg dat ge allen in uwen
badjas naar de scouts komt. Ja ge hebt da goed gelezen zenne,
in uwen badjas naar de scouts komen!! Als jullie de heilige
kunnen bewijzen dat jullie goed kunnen samenwerken is er een
kans dat we den enige echten gouden badjas in onze handen
krijgen. Kom dus allen talrijk in badjas naar de scouts en
misschien kunnen we het jaar verder zetten met de gouden
badjas in ons bezit.

Jongverkennerweekend!!!

Joeppieeeeee, jullie eerste jongverkennerweekend is aangebroken :o. Dit weekend wordt al een leuk
voorproefje van het grote kamp. Het thema van dit weekend gaan wij niet zomaar verklappen aan jullie.
Deze woorden zijn de enige tips die je krijgt:
Superbia
Avaritia
Luxuria
Invidia
Gula
Ira
Acedia
Waar mag dit dan wel te doen zijn?
Chiro Tempo

Frans Lenaertsstraat 8
2180 Ekeren
België
Ophaalplaats = afzetplaats
Wanneer? 9-10-11 november.
U kan uw zoon bij ons achterlaten vanaf 20:00u en zaterdag weer ophalen om 11:00u.

Hoeveel? Graag ontvangen wij 25 euro bij aankomst.
Gelieve een mailtje te sturen als uw zoon mee op dit geweldig weekend komt.
jongverkenners@sint-hubertus.be

Wat neem ik mee?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak (en hoofdkussen)
Kleding voor een weekend
- Onderbroeken
- Sokken
- Broeken
- T-shirts
- trui
Scoutsuniform
toiletgerief
Matje
Regenkledij
Zaklamp
Bottines
Sloefen
Zwart hemd en lange broek (weekendoutfit)
Medicatie wanneer nodig
Linnen zak
Klein rugzakje
Keukenhanddoek
Pas + Medische fiche (meer info volgt nog)

Wat laat ik bij de mama?
•
•
•
•
•
•
•

Playstation
Snoep
gsm
Fortnite
Slechte humeur
Gezaag
fidgetspinners

Givers
Zaterdag 3 november
Vandaag is het weer onze heerlijke BBQ! Zeker inschrijven en allen aanwezig
zijn is de boodschap. Voor meer info: zie het woordje van de groepsleiding.
Zondag 4 november 9u-13u
Huh, twee dagen achter elkaar? Ja hoor, eerst de
superdeluxeheerlijksmakelijke barbecue en dan
natuurlijk nog ne keer naar de mis en huibekes
vreten. Ah ja, vergeet jullie perfecte uniform niet!
Denk eraan: groene broek, hemd, das! Voor meer
info ook hier: zie het woordje van de
groepsleiding. We willen geen jeansbroeken zien.
Zondag 11 november 10u-12u30
6, nee 8, nee 5, nee 7?? Hoeveel kostte onze heerlijke marsepein nu weer? We
gaan er wel weer achter komen, als jullie mee komen verkopen! Het is voor uw
eigen kamp, dus ik zou maar talrijk aanstormen op de scouts! Breng ook zeker
een (rug)zak mee om wat marsepein te sleuren.
18 november
Dit weekend gaan jullie het zonder ons moeten doen. De leiding mag ook een
keer op weekend gaan zonder jullie natuurlijk. Ga ne keer langs bij de bomma
en bompa, helpt uw moeder ne keer met de was, helpt uw vader bij die
ellenlange klusjeslijst die hij al 5 jaar af zou moeten hebben, of blijf gewoon
tot 12u in uwe nest liggen. Doe wat ge niet kunt laten, ge moet in ieder geval
niet op de scouts zijn.
25 november 10u-12u30
Hé givers, wat is er grappiger dan 24? Dat is juist 25!
Daar gaan wij deze vergadering dan ook een keitof
spel rond spelen! Pakt iets mee rond het getal 25.
Wees origineel. Ah ja, zorg dat je zeker met 25 bent,
dat maakt het alleen maar leuker!
Ne stevige linker,
Julie, Yannick, Jef en Jonas

November
Een crimineel plezante maand

3 November 10u-16u
Vandaag gaan we met MC Joël, Dr. Jos en Pascal bomma’s in mekaar slaan op de Hasselaarse
boulevard. Zie dage op tijd aan het station staat om de juiste trein te kunnen pakken. Met een klein
beetje geluk staken de treinen niet en met het juiste enthousiasme gaan we er een spetterende dag
van maken. Zeker komen!
11 November 10u-12u30
Vandaag leren we carjacking van Miguel. Allemaal verzamelen aan de Kloeck zijn huis. Normaal
gezien gaat het niet zo lang duren dus gaan we de rest van de vergadering gewoon joyriden door de
haven. Zie dat ge allemaal zeker een pilleke tegen de reisziekte pakt. Riemen vast en gaan!
17 November 21u-…
Het is tijd voor onze lang geplande ramkraak op de Delhaize te Berchem. Met een beetje geluk is de
Sam gaan foerieren op leidingsweekend en is die dus niet aanwezig om zijne winkel te verdedigen.
Nadat we de auto van vorige week in het kanaal hebben geduwd gaan we nieuw vervoer nodig
hebben. Allemaal verzamelen voor het huis van de Sebs. Zie dat ge uw maskers en uw wapens niet
vergeet. Tot dan!
24-25 November 22u-6u
We gaan onze welverdiende poen opdoen. We verdienen het. We hebben er allemaal voor gewerkt.
We spreken af in het stad op het Astridplein. Be there or be a vierkantje.

Zieke handshakes met de linkse,
Jamal & Daquan

