DE KREKEL
SEPTEMBER/OKTOBER

OPENTENTENWEEKEND
15 – 16 SEPTEMBER

INLEIDEND WOORDJE
Deze krekel is de eerste van het jaar, een exemplaar om een heel jaar bij te houden
en te koesteren. Alles wat u moet weten staat hierin!
ledere maand maken wij 'de krekel'; ons programmaboekje. De leiding van elke tak
krijgt hierin het woord en zal uitleggen wat er elke zondag te beleven zal zijn. Ook
zullen er af en toe aankondigingen verschijnen voor eetavonden of andere
activiteiten. Neem rustig de tijd om dit allemaal door te lezen en we hopen jullie te
zien op het opententenweekend 15 - 16 september !

IN DIT STARTNUMMER
HET VOORBLAD

Handig om erbij te nemen als je niet juist meer
weet welk kenteken waar moet hangen.

Lijkt op het eerste zicht niet zo belangrijk, maar
de belangrijkste data staan er steeds op
vermeld. Altijd handig!

OPENTENTENWEEKEND

LIJST VAN DE LEIDING

Alles wat je over dit openingsweekend moet
weten!

Heeft u een vraag voor de leiding? Dan kan u
de gegevens altijd op deze pagina terugvinden
vanaf volgende maand!

WIE WE ZIJN

WOORDJE VAN DE
GROEPSLEIDING
Hierin staan belangrijke zaken zoals nieuws
over lokalen, kampdata, groepsactiviteiten, ...
in detail uitgeschreven door iemand van de
groepsleiding.

LiDGELD

Een kleine voorstelling van onszelf met alle
beknopte info zoals werkingsuren en waar we
mee bezig zijn.

ONZE TAKKEN
Een kleine voorstelling van de verschillende
groepen per leeftijd.

Ouderploeg
Aanwerving

Over het hoeveel en het waarom

UNIFORM

BELANGRIJKE DATA
▪

19 oktober: dag van de jeugdbeweging, ga allemaal in je uniform naar school

▪

2 november: BBQ

▪

3 november: groepsfeest, groepsfoto’s en heerlijke huibekes

▪

10 november: smikkel-&fotozoektocht voor iedereen door de kabouters

▪

11 november: start algemene marsepeinverkoop

▪

16-17-18 november: de leiding is op weekend, dus voor niemand scouts

LIJST VAN DE LEIdING

Op deze pagina vindt u vanaf de volgende krekel alle contactgegevens terug die u
moet hebben indien u vragen zou hebben. Voorlopig geven wij enkel de
emailadressen vrij van onze takken (= verschillende groepen). Kwestie van de
spanning erin te houden!

GROEPSLEIDING
groepsleiding@sint-hubertus.be

JONGVERKENNERS
jongverkenners@sint-hubertus.be

KAPOENEN
GIVERS

kapoenen@sint-hubertus.be

givers@sint-hubertus.be

KABOUTERS kabouters@sinthubertus.be

JINS
jins@sint-hubertus.be

WELPEN
welpen@sint-hubertus.be

OUDERPLOEG
ouderploeg@sint-hubertus.be

JONGGIDSEN
jonggidsen@sint-hubertus.be

Jullie kunnen ons ook altijd terugvinden via onze openbare facebookgroep waar
we regelmatig nieuws en foto's proberen te delen!

SCOUTS SINT-HUBERTUS HOEVENEN

WOORDJE GROEPSLEIDING
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Hopelijk hebben jullie allen nog een leuke vakantie gehad na jullie waanzinnig leuke
scoutskamp, en zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol scoutsplezier! Wij hebben er
alvast megaveel zin in!
Het nieuwe scoutsjaar gaat van start met ons geweldige opententenweekend. Dit
gaat door van ZATERDAG 15 SEPTEMBER om 14U en we sluiten af met ons
overgangsritueel op ZONDAG 16 SEPTEMBER om 9U30. De ouders zijn dus
welkom om te komen kijken naar het overgangsritueel vanaf 9U30, en het weekend
is officieel gedaan om 12u30.
Voor diegenen die heel het weekend blijven vragen wij 8 EURO te betalen bij de
inkom. Hiervoor krijgt uw kind een warme maaltijd, een vieruurtje, een overnachting
en een overheerlijk ontbijt. Zondag worden er pannenkoeken en drankjes voorzien
aan heel democratische prijzen!
Zaterag spelen alle leden spelletjes met de tak van vorig jaar, en zondag beginnen
we dus met het overgangsritueel naar de nieuwe tak omstreeks 9u30! Voor diegenen
die overgaan naar een nieuwe tak, vergeet zeker geen kledij mee te nemen die écht
vuil mag worden, en reservekledij om na de overgang aan te doen! Voor de nieuwe
leden: een overnachting is zeker niet verplicht!
De verloren voorwerpen die werden verzameld op de verschillende kampen kan u dit
weekend ook komen zoeken in de gang van de scouts!
Zoals elk jaar is de krekel te vinden op de website: www.sint-hubertus.be. Hier
komen ook de activiteiten op die we gaan doen en alle krekels van dit jaar! Zo is er
bijvoorbeeld onze BBQ op zaterdag 3 November, meer info hierover volgt nog!
Voor de nieuwelingen: Je kan drie keer komen proberen op de scouts vooraleer je
het lidgeld moet betalen, maar meestal hebben jullie slechts een vergadering nodig
om te beseffen hoe leuk de scouts wel niet is! Verderop in de krekel vind je meer
informatie over het lidgeld, het uniform, de krekel, …
Inschrijvingen voor het opententenweekend en inschrijvingen voor het scoutsjaar
kunnen ter plekke op OTW gebeuren. Het jaarthema dit jaar luidt: ‘Minder is meer’

Hopelijk tot dan!
Ne stevige linker,
Jonas, Yannick, Sam

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn de "scouts van Hoevenen"; officieel: "Scouts en gidsen 88-89
Sint-HubertusHoevenen". En onze lokalen zijn gevestigd in de

Waterstraat 39 te Stabroek.
WANNEER ZIJN WIJ ACTIEF?
Wel eigenlijk zo'n beetje altijd, maar voor
jullie kinderen maken wij er iedere
zondagvoormiddag van 10u tot 12.30u
een leuke vergadering van! Deze uren
durven echter al eens te variëren naargelang
de activiteit die we gaan doen.

WAT DOEN WE ZOAL?
De activiteiten bij ons variëren naargelang de leeftijdsgroep
waar u kind bij terecht zal komen.
Deze zijn telkens afgestemd op het kunnen van de kinderen.
Als jij ook wil spelen, leren, sjorren, slapen
in tenten, enz. ... dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen!
De fraaie constructies die we bouwen,
de spelletjes die we spe de vriendjes die je er ontmoet, ...
zullen tot de verbeelding spreken!

Wat zijn de voorwaarde om bij ons de
fijnste zondagvoormiddagen te beleven?
Wij richten ons op jongeren tussen 6 en 18 jaar. Onze werkjaren vallen samen met
schooljaren, dus vanaf het eerste leerjaar (iedereen geboren in 2012) kunnen de jongsten
onder ons al bij de Kapoenen terecht! ledereen is welkom om eens te komen proeven van
scouting! Als je wilt komen proberen, volstaat het om die zondagochtend even langs te gaan
bij onze groepsleiding in het leidingslokaal.

Wie kan u contacteren voor meer informatie?
Stuur een mailtje naar de groepsleiding: groepsleiding@sint-hubertus.be

 Sam Vermeulen - 0470216275
 Jonas Mortelmans - 0491337194
 Yannick Kloeck - 0492696921

Onze takken
KAPOENEN
meisjes en jongens
van 6 tot 8 jaar

KABOUTERS

WELPEN

meisjes van

jongens van

8 tot 11 jaar

8 tot 11 jaar

JONGGIDSEN

JONGVERKENNERS

meisjes van

jongens van

11 tot 14 jaar

11 tot 14 jaar

GIVERS
meisjes en jongens
van 14 tot 17 jaar

JINS
17 tot 18 jaar

LIDGELD
De enige voorwaarde tot aansluiting bij onze scoutsgroep is het betalen van lidgeld.
Dat lidgeld bedraagt 38euro. Gezinnen die het financieel iets minder gemakkelijk
hebben, kunnen bij de groepsleiding terecht voor verminderd lidgeld. Voor dat lidgeld
krijgt u een jaar dolle pret en amusement op zondag + daarbij het enige echte
jaarteken om op het hemd te naaien.

TE STORTEN OP:
38 euro lidgeld per kind
BE75 7895 7831 7351
met vermelding van de naam en de tak van uw kind

GELIEVE DIT TE DOEN VOOR:
22 oktober 2018
In het belang van je kind is het noodzakelijk dat het lidgeld zo snel mogelijk betaald
wordt opdat ze verzekerd zouden zijn tijdens de activiteiten!!!

Voor dit bedrag bieden wij een heel jaar scouting aan. Natuurlijk zijn de weekends en
kampen niet in die prijs inbegrepen. Wanneer een tak op weekend gaat, zal u
daarover tijdig een brief krijgen van de leiding waarin de prijs vermeld staat. En voor
het kamp zal u ongeveer één maand op voorhand een kampboek krijgen met daarin
alle informatie en de prijs.
Ruim drie vierde van het lidgeld wordt doorgestort naar Scouts en Gidsen
Vlaanderen en één vierde blijft in onze vereniging. Daarom zijn wij genoodzaakt om
doorheen het jaar enkele geldinzamelacties te organiseren zodat iedereen leuke
activiteiten kan organiseren tijdens het scoutsjaar en op kamp.
Jaarlijks organiseren we onze fuif, zangavond en meerdere kinderfuifen. Die zijn
natuurlijk reuzeplezant, maar dragen tevens ook bij aan de kas. Daarnaast
orginaseren we doorheen het jaar een bbq, eetavonden, marsepeinverkoop,
cakeverkoop, wc-rolllenverkoop, ... Deze acties vergen niet alleen veel voorbereiding
door de leiding maar dragen ook bij aan een leuker kamp. Dus daarom doen we een
warme oproep om zeker je steentje bij te dragen wanneer het zover is!

Het uniform
Het basis uniform en extra’s
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, givers, jins
en leiding hetzelfde:
BEIGE HEMD - GROENE LANGE/KORTE BROEK/ROK - DAS - BOTTINNEN

1 takkenteken
2 groepslintje
3 jaarteken
4 das van onze groep
5 teken van provincie/Vlaanderen
6 internationaal teken Scouts en Gidsen
7 Belgische en Europese vlag
8 belofteteken

Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform. Het basisuniform is eventueel ook
in kapoenenmaten beschikbaar. We vragen de ouders echter wel om een witte das
van onze groep aan te schaffen voor hun kleine kapoen. Op die manier zijn ze altijd
herkenbaar en het kan steeds van pas komen tijdens spelletjes. De meeste
kapoenen-ouders maken er een gewoonte van om een vaste trui te voorzien waar
het jaarthema kan opgenaaid worden, maar nogmaals: dit is geen verplichting.

Een das van onze groep kan u elke
zondagochtend op onze scouts kopen voor €6.
Het uniform kan u aanschaffen in de Hopper(scoutswinkel).

HET WAAROM
Je komt ze tegen langs straten en pleinen, in bos en hei: een jolige bende jongeren
onderweg van nergens naar overal. Aan het uniform merk je het eerst dat het om een
groepje scouts en gidsen gaat.
Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarde van de beweging. Een uniform geeft aan
leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken. Het
uniform bestaat uit een aantal eenvoudige stukken; het is speelkledij met plaats voor
fantasie. "Bewegings-kledij" is misschien een beter woord dan "uniform";
uitnodigender, creatiever, vriendelijker.

OPENtentenweekend
zaterdag 15 - zondag 16 september
BEN JE NIEUW?
Dan ben je natuurlijk dit weekend al welkom! We zetten
speciaal onze tenten op om te laten zien wat scouts is en
waar we ons allemaal mee bezig houden. Iedereen mag
komen meespelen! Doe wel best speelkledij aan; een trui,
T-shirt of broek die serieus vuil mag worden. Informatie
krijg je dit weekend (en tijdens het jaar) van de
groepsleiding. Vraag maar naar Sam (Vermeulen), Jonas
of Yannick!
Zaterdag starten we om 14u. Na de avondmaaltijd is er
om 20u gelegenheid voorzien waarop de nieuwe leden
terug naar huis kunnen. Maar je mag natuurlijk ook
gewoon blijven slapen, altijd veel gezelliger en dan kan
je nog meedoen met de avondactiviteit.
Zondag beginnen we om 09.30u 's morgens. Zoals hierboven uitgelegd
staat, is het overgang. Als je 3 jaar bij dezelfde tak hebt gezeten, wordt
het tijd voor een nieuwe tak (behalve Kapoenen, die doen er maar 2
jaar over). Maar daarvoor moet je natuurlijk wel enkele proeven
doorstaan. Die proeven zijn altijd leuk om te doen en te zien. We
supporteren dan ook uitbundig voor de anderen die deze proeven
moeten doorstaan. Om 12u30 sluiten we dit weekend af.

WAT ZIT ER IN DE RUGZAK ?
 Slaapmatje, luchtmatras of
veldbedje

 PERFECT uniform aandoen
natuurlijk!

 Slaapzak

 Kledij meenemen die echt vuil
mag worden! Bij deze is
iedereen gewaarschuwd!

 Wasgerief
 Ondergoed & kousen
 Regenkledij

 8 euro als kleine vergoeding
voor het eten

 reservekledij

BEN JE EEN OUDER, OUD-SCOUT, SYMPATISANT ... ?
Ook jullie zijn we niet vergeten! Iedereen is welkom om te komen kijken wat we doen,
hoe we ons amuseren! Onze oude®ploeg heeft een heel gezellig hoekje gecreëerd
op het terrein. Daar kun je iets drinken of vragen stellen aan de groepsleiding.
Zondag, vanaf 11u, zijn jullie welkom voor een hapje en een drankje!

OUDE®PLOEG
gezocht M/V met talent voor :

Oude®ploeg
2017-2018, ...
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
De leden zijn onze klanten. De doelgroep bestaat uit 6 tot 18-jarigen. Zij
verdienen zorg van de allerhoogste kwaliteit. U ondersteunt de vestiging in
Hoevenen.
PROFIEL
✓ U hebt een ongelooflijk groot hart voor jongeren?
✓ U vindt dat scouting een voldoende kwalitatieve ondersteuning moet
krijgen?
✓ U zou het fantastisch vinden om bij ons team te horen?

Lees dan gerust verder!!!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
U ondersteunt de ledenwerking van de leiding. Catering in de grootst mogelijke
zin van het woord behoort tot het pakket: soepjes & chocomelk opwarmen,
groentjes klaar maken voor onze barbecue en bereiden van maaltijden voor 150
mensen vormen geen probleem en veroorzaken geen enkele vorm van stress
bij u. Ook cocktailshaken, marsepeinverkoopondersteuning en een tapshiftje lukt
aardig?

STUUR SNEL EEN MAIL NAAR OUDERPLOEG@SINT-HUBERTUS.BE OM
JE AAN TE MELDEN EN MEER INFO!

Save the date
 10 november
 Smikkel- & fotozoektocht
 Verdere info volgt nog

De kabouters

kapoenen
september oktober
krekel september/oktober
Het einde van de zomervakantie is aangebroken ‘ooohh :(‘ maar niet getreurd dat wil zeggen
dat er weer een super leuk scouts jaar aankomt! Wij hopen dat jullie er allemaal klaar voor
zijn want de leiding is dat zeker en vast!
In deze krekel zien jullie wat we in september en oktober gaan doen.
15-16 september: OPEN TENTEN WEEKEND!!
Het is weer tijd voor het leukste weekend van het jaar!

Het is opententenweekend!!
Voor meer info hierover kan je best even kijken naar het
woordje van de groepsleiding, zo weet je waar, hoelaat je moet
zijn om mee te genieten van de start van het scoutsjaar.
Tip: neem niet je beste kledij mee
23 september: 10u-12u30
kennismakingsspelletjes
Om elkaar allemaal beter te leren kennen gaan we vandaag kenningsmakingsspelletjes
spelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd dus zeker allemaal komen.

30 september: 10u-12u30
Het is vandaag tijd voor een ouderwets bosspel! De leiding heeft een megacool spel klaar
dat we vandaag gaan spelen.
7 oktober: 10u-12u30
Het is tijd voor een superleuke vergadering samen met de mama en papa! Vandaag gaan we
jullie teamwerk op de proef gooien en ons heel hard amuseren! Zeker komen!

14 oktober: 10u-12u30

Trek vandaag jullie favoriete sport outfit
aan. Vandaag leren we iedereen zijn of haar
favoriete sport beoefenen, plezier
verzekerd!

21 oktober: 10u-12u30
Als je wilt weten wat we vandaag gaan spelen, dan moet je gewoon komen, want hier
zeggen we het lekker niet. Maar we kunnen wel zeggen dat het super leuk en mega zot zal
zijn!
27 oktober: 19u-21u

Vanavond is geen pompoen te eng of geen spook te griezelig. Er staat namelijk een heuse
Halloweentocht op het programma. Omdat dit een iets grotere activiteit wordt, zal er nog
meer info volgen als dit heuse spektakel nadert, tot dan!

PS: hou het weekend van 30 november tot en met 2 december alvast vrij, er gaat iets leuk
plaatsvinden, de info volgt nog in de volgende krekel

Ne stevige linker en tot snel,
Jullie nieuwe super leuke geweldige leiding
xxx

SEPTEMBER – de klassiekers
15-16 september
OTW!!! Zie woordje groepsleiding voor meer informatie over dit weekend.
23 september: zondag 10u – 12u30
Om het jaar goed in te zetten, beginnen we met een klassieker! Namelijk de welgekende
PLEINSPELLEKES. Dit zodat iedereen de kans krijgt om de nieuwe gezichten al wat beter te leren
kennen.
30 september: zondag 10u – 12u30
Vandaag is het tijd voor de 2de klassieker van de maand. We spellen een groot BOSSPEL!

OKTOBER – de wereldreis
7 oktober: zondag 10u – 12u30
Wat is Egypte zonder farao? Niet veel waard… vandaag gaan jullie allemaal strijden om de volgende
farao te worden.
14 oktober: zondag 10u – 12u30
Van Egypte gaan we deze week naar Schotland om deel te nemen aan de gekende Highland games.
En wat Zijn de Highlandgames zonder schotse rok? Trek dus allemaal jullie mooiste kilt aan.
21 oktober: zondag 10u – 12u30
Wat is een wereldreis zonder terug te gaan in de tijd? Vandaag spelen we de goede oude olympische
spelen uit het oude Griekenland : the athena games.
28 oktober: zondag 10u – 12u30
Niks boven ons belgenlandje, en niks boven een echt boeren dorp. Vandaag gaan we ganzenrijden!
Maar wat is ganzenrijden zonder een stale ros? Neem dus allemaal jullie fiets mee, die versierd is
volgens de kleuren van je dorp.
Tot snel,
Jullie leiding,
Plop, lui, klus en kwebbel

Welpen september/oktober
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat we de boel weer onveilig kunnen
maken. Het wordt weer een kei tof jaar, zoals altijd uiteraard! En we beginnen dan ook
met twee knallers van maanden!

15 & 16 september
We beginnen zoals elk jaar met een keitof weekend: het
opententenweekend! Alle info die je nodig hebt kan je
vinden bij het woordje van de groepsleiding. Zeker Komen!!

Zondag 23 september: 10u - 12u30
Een nieuw jaar→ nieuwe leden + nieuwe leiding → we kennen
nog niet iedereen.Daar komt vandaag verandering in. HET
GROTE KENNISMAKINGSPEL. We leren elkaar op de tofste,
zotse, ongeloofbare manieren kennen. Allen aanwezig

Zondag 30 september: 10u – 12u30
Bosspel! Genoeg gezegd, we weten allemaal hoe tof dat is.

Zondag 7 oktober: 10u – 12u30
Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee. We gaan ons reuzen amuseren dat doen
we door de groep zo groot mogelijk te krijgen. Dus neem al je klasgenoten vriendjes van de
sportclub en al de rest maar mee, zo maken we er een knaller van!

Zondag 14 oktober: 10u – 12u30
Vandaag spreken jullie de leiding aan met SIR
YES SIR!!! Legervergadering!! Zorg dat je goed
gecamoufleerd bent dat de vijand je niet kan
zien, en neem allemaal jullie vertrouwde wapen
mee om de vijand te verslaan! (dat zijn
klakkebuizen en geen loodjesgeweren uiteraard)
Zondag 21 oktober: 10u – 12u30
Vandaag laten we zien aan de ouders hoe groot jullie het zwijn kunnen uithangen, en
mogen de ouders dat ook eens een keertje doen. Neem dus allemaal je papa of mama, of
allebei mee want vandaag spelen we een spel met jullie ouders en jullie zelf. Dit wordt een
echte knaller en zo kunnen ze zien hoe tof jullie het hier wel hebben.

Vrijdag 28 oktober: 19u – 21u
Vandaag gaan we lekker veel snoep binnenhalen,
en misschien al wat geld om jullie kamp te kunnen
sponseren. Ja hoor we laten de buurt schrikken en
gaan op halloweentocht. Dus zorg dat jullie zo
angstaanjagend mogelijk gekleed zijn. SNOEP!!!!

De eerste twee maanden zitten er al op, maar niet getreurd, november komt al in zicht! En
dat wordt opnieuw een knaller!
Nog ne stevige linker van u nieuwe leiding:

,

,

,

Jonggidsen
September/Oktober
Zaterdag 15- zondag 16 september
Opententenweekend!!! zie woordje groepsleiding.

Zondag 23 september: 11:00-14:00!!!!
Vandaag gaan we een leuke kennismakingspicknick doen! Neem allemaal 3 euro, een
dekentje en uwe velo mee, we spreken af
aan de scouts!
Let ook zeker op de uren!!!!!

Bertha

Zondag
30 september: 10:00 – 12:30
Na onze picknick beginnen we nog eens
met een echte scoutsklassieker! Kom
allemaal mee pleinspelletjes spelen.

Zondag 7 oktober: 10:00 – 12:30
We gaan vandaag iets doen dat veel leuker is da een verassingsvergadering,
namelijk een verrassingsvergadering! Zeker allemaal komen!!

Zondag 14 oktober: 10:00 – 12:30
Hak hak, kom allemaal strak strak, in jullie trainingspak
pak. Vandaag gaan we een flinke hoop calorieën
verbranden, want voor sommige van de leiding is dit
nodig! Sta allemaal klaar voor onze sportvergadering!

Zondag 21 oktober: 10:00 – 12:30
Eindelijk is het er, het moment waar jullie allen naar hebben uitgekeken! Ons
eerste bosspel van het jaar!

Zondag 28 oktober: 10:00 – 12:30
Beste jogi’s, voor de volgende vergadering gaan we het niveau een beetje
hoger tillen. Zo hoog zelfs, dat je er van op de grond niet meer aankan! We
doen namelijk een laddercompetitie!
Komen is de boodschap!

Zo, dit is ons drukke programma van de eerste twee maanden. Wij hebben er
alvast zin in!
Zonnige groetjes en een stevige linker,
Babyshark, Mommyshark, Daddyshark en Grandpashark

Jové Krekel september
Beste vrienden! Eerst en vooral willen wij, jullie nieuwe leiding, jullie welkom heten. Wij hebben zeer
veel goesting in dit nieuwe jaar en zijn er vrij zeker van, jullie ook. Niets wordt aan de verbeelding
overgelaten en wij zullen onze leden een onvergetelijk jaar bezorgen. Wij zijn ons ervan bewust dat
dit ook een grote en spannende stap is voor de eerste jaars. Niet gevreesd! Bij de jongverkenners
leer je eindelijk wat het is om een echte scout te zijn en wij gaan jullie daarbij helpen. Zorg allemaal
dat je zoveel mogelijk komt naar de vergaderingen. Hierdoor leren wij elkaar als groep beter kennen
en is het jaar al half gewonnen! Nadat jullie weten wie jullie leiding is kunnen de ouders onze
nummers steeds terugvinden vooraan in de krekel. Als er doorheen het jaar iets onduidelijk is twijfel
dan niet om 1 van ons te contacteren.

15-16 september
Opententenweekend!! Voor meer informatie hierover zie woordje groepsleiding.

Zondag den 23ste

10:00u tot 12:30u

Voor de eerste vergadering een knaller van formaat!!! Neem zeker je waterpistool mee, een witte tshirt, duikbril en kleren die vuil mogen worden. De rest komde te weten als ge er bent. Be there or
be a vierkantje

Zondag den 30ste

10:00u tot 12:30u

Vandaag spelen we een mega vet super deluxe cool tof creatief nog nooit geziene bosspel. Dit spel is
er 1 als geen ander dus komt allen maar af en dan gaan we ons rot amuseren. Zorg dat ge eruit ziet
als een star wars figuur en May the force be with you.

Jové Krekel oktober
Beste vrienden, we zijn het nieuwe scoutsjaar al goed ingevlogen! Ook Oktober
wordt weer een knaller van formaat, maar jullie hadden niets anders verwacht
zeker.
Lees zeker al eens de vergadering van 28 oktober, want hier staat belangrijke
informatie in!!

7 oktober 10:00u tot 12:30u
Highland games. Moet niets bij gezegd worden. De echte mannen komen commando (free willy).
Kom zeker in uwe kilt en diegene die de beste outfit aanheeft, krijgt een extra dessertje op kamp.
Begin ook al eens aan uw vrienden te vragen voor volgende week! ;)

14 oktober 10:00u tot 12:30u
Overtuig jullie beste vrienden om mee te komen naar deze vergadering. We gaan nog eens echte
scouteske spelletjes spelen. Smeer die benen al maar goed in en laat u gememmer thuis. Welke scout
is er nu niet ondersteboven van stevige spelletjes? Ja da dacht ik al. Dus neem zeker uw vrienden
mee en dan wordt deze vergadering onvergetelijk!

21 oktober

10:00u tot 12:30u

tum tum tumtumtututum, voor degene die het nog niet
doorhadden is dit de soundtrack van Pirates of the Caribbean.
Haal de Jack Sparrow dubbelganger in jezelf naar boven en
kom verkleed als een gevreesde piraat. Vandaag nemen we het
op tegen de enige echte Davy Jones en zijn vliegende
hollander. Duizend bommen en granaten, wat wordt dit een
heus piratenavontuur.

28 oktober

9:00u tot 16:00u

We spreken af aan het STATION!! vankeer gaan we op verplaatsing!! Zorgt dat ge goed bent
uitgeslapen want ge gaat het nodig hebben. Neem uw brooddoos mee met lekkere bammekes in en
iets voor te drinken. Graag ontvangen wij voor 21 oktober een mailtje als uw zoon aanwezig zal zijn.
Dit geeft ons een duidelijk beeld in verband met vervoer. Kijk ook zeker nog eens naar de uren want
deze zijn anders dan normaal. Uw zoon kan u aan het station terug ophalen.

Een zeer stevige linker van jullie nieuwe leiding,
Ed, Edd en Eddy

givers september & oktober
Na die lange zomervakantie is het ein-de-lijk weer
scouts. Nieuwe leiding, nieuwe leden en nieuwe
legendarische activiteiten! Jullie nieuwe leiding heeft er
in ieder geval al veel zin in en wij zijn er zeker van dat
jullie ook niet kunnen wachten om er weer in te vliegen.

15-16 september

Opententenweekend! Leukste opening van’t jaar, voor
meer info à zie woordje van de groepsleiding

Mensen die overgaan, pak zeker slechte kleren mee!
23 september 10u00-12u30

Hoe kunnen we ons jaar nu beter starten dan met good old fashioned
pleinspelletjes?! Zo kunnen we elkaar allemaal wat beter leren kennen. Komen
is de boodschap!

30 september 8u30-19u06

We meeten om 8u30 aan het station van Kapellen want we gaan een stadsspel
doen. Jullie raden nooit waar we naartoe gaan maar het is daar blijkbaar heel
plezant.
Pak zeker allemaal een lunchpaket en kleren die heel nat mogen worden mee en
als de NMBS goed gezind is komen we om 19u06 terug aan in het mooie
Kapellen.

7 oktober 10u00-12u30

Mannen, haal die vrouwelijkste kantjes maar boven. Vrouwen, laat jullie
stoerste kant maar tevoorschijn komen. Vandaag gaan we eindelijk eens
uitvechten wie het sterkste geslacht is MAAR we gaan de rollen omkeren:
jongens komen als meisjes en meisjes komen als jongens!

14 oktober 10u00-15u00

Jeej uitstap! We spreken af op de scouts met jullie
fiets, luchpaket en 4 euro. Waaaaaaaaant we gaan
minigolven!!!

Vrijdag 19 oktober

Vandaag staat er in’t stad een lekker ontbijtje voor
ons klaar want het is Dag van de jeugdbeweging!
Trek vandaag allemaal jullie uniform aan en kom
lekker meesmullen voor jullie naar ‘t school
moeten. Voor diegenen die willen (en mogen
natuurlijk) is het ’s avonds ook nacht van de
jeugdbeweging.
De leiding zal ook zeker aanwezig zijn, maar dit is geen scoutsactiviteit. Wij
zijn dus niet verantwoordelijk!

21 oktober 10u00-12u30

Pak allemaal een klakkebuis mee want we gaan een bosspel spelen. Het zal
spannend worden…

26-28 oktober
Het is bijna
… de doden kruipen uit hun graf, zwarte katten
sluipen over straat en de givers… gaan op weekend! Meer info over dit
angstaanjagend leuke weekend volgt nog in de weekendbrief.
Ne stevige scoutspol van jullie nieuwe leiding

Krekel Jins Septober
Zondag 15-16 September
JOEPIEJEE! Opententenweekend is gearriveerd. Zeker komen want we hebben veel te bespreken.
Eindelijke weg van die Givers. Jins zijn een tikkeltje anders en dat zult ge dit weekend wel merken.
Besides zijn jullie waarschijnlijk suuuupernieuwsgierig naar wie jullie nieuwe leiding is, bende
curieuze-neuze-mosterdpotten!
Zondag 23 September, Hangt ervan af
Na lang na te denken over de perfecte en legendarische allereerste vergadering hebben we het
opgegeven en gaan we gewoon zwemmen. Waar? Dat hebben we vorige week beslist. Inderdaad!
Jins hebben inspraak op de vergaderingen. Hoeveel ge moet meenemen qua geld zal natuurlijk
afhangen van waar we naartoe gaan.
Zaterdag 29 September 10u-17u
Om te bewijzen dat we geen tamzakken zijn heeft de leiding een heus stadsspel in mekaar gestoken.
Er heeft enorm veel werk ingestoken. Dat zal nooit snel snel in mekaar gestoken zijn tijdens de les...
Zoiets doen wij niet. Wij zijn professioneel en voorbereid. Vergeet geen lunchpakket mee te nemen,
en indien gewenst kunnen we s ’avonds samen eten om het gezellig af te sluiten. Zeker komen dus!
Zaterdag/Zondag 6-7 Oktober
Kent iedereen dat oud programma roomraiders? Nee? Geen probleem! Wij gaan langs iedereen zijn
kamer en daar eens rondspeuren. Opruimen op voorhand is optioneel. Zorg dat ge voor de rest een
hapke en entertainment voorziet. Achteraf blijven we normaal gezien traditiegewijs bij iemand thuis
crashen. Maar aangezien we met wat veel zijn is op de scouts pitten ook een optie.
Zaterdag 13 Oktober 20u-…
Praatcafé. Gewoon wat chillen en prakken op de scouts. Misschien pintje drinken, pelleke pelen of
filmke zien. Een ideaal moment voor wat vorming en babbeltjes om mekaar wat beter te leren
kennen. Tot hoelaat dit zal duren hangt af van hoelaat ge het zelf maakt.
Zaterdag 20 Oktober 16u-…
Vandaag gaan we het voor het eerst eens hebben over ons kamp. Een ruwe vorm schapen en
mogelijke bestemmingen benoemen. Meer hierover hoor je vandaag zelf. Zeer belangrijk dus dat ge
komt. We gaan dit bespreken met het avondeten en gaan zelf koken op de scouts. Neem allemaal 5
euro mee.
Zondag 28 Oktober 10u-12u30
Tijd voor onze eerste geldinzamelactie! Bak allemaal wa cake of cupcakes en we gaan die verpatsen
voor zo veel mogelijk sneuries om onze kas wat te spijzen.

Ne stevige linker,
Rick & Morty

