
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KREKEL 

december 

9 dec – dé SINT 

22 dec – 

kinder-

kerstfuif 



Gegroet beste leden, ouders en sympathisanten!!! 

We zijn al aan de laatste maand van 2018 aangekomen en de tijd vliegt voorbij. Maar laten we even 

de maand november overlopen. We hadden een schitterend groepsfeest, het was een toffe viering 

met lekkere huibekes en  chocomelk. De dag ervoor was het BBQ, het eten was lekker en we hopen 

dat jullie ervan genoten  hebben.  

Dan was het de beurt aan onze marsepeinverkoop. Heel de groep ging op pad in Hoevenen en  

Stabroek om marsepein deur aan deur te verkopen. En ook dit was dit jaar weer een groot succes. Als  

jullie nog iets willen proeven moet je er snel bij zijn, de ouderploeg staat nog elke zondag op de 

scouts  om marsepein te verkopen vanaf 12u30. Zolang de voorraad strekt!!! 

December betekent Feestdagen, ook voor ons! Zondag 9 december komt de goede man langs op de 

scouts. De  Sint komt bij elke tak langs met zijn gekke Pieten. Uiteraard krijgen alle brave kindjes een 

cadeautje,  stoute kindjes moeten heel goed oppassen en lief zijn  Op het einde van de maand zijn er 

de  kerstfeestjes die de boel doen opvrolijken. Hopelijk kan iedereen komen want er is niets zo leuk 

als een feestje!! Kom zeker ook naar onze leuke Kinderkerstfuif! 

Zo dit was het alweer voor de laatste krekel van 2018, wij wensen iedereen een zalige kerst en 

gelukkig  Nieuwjaar!! We maken van 2019 nog een toffer jaar met nog meer leuke scoutsactiviteiten 

en  nog leukere kampen.  

De beste wensen en een stevige linker  

De groepsleiding  

  

Jonas, Yannick en Sam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoelaat? 19u – 21u30 
Waar? @JOS  

(kerkstraat 89 
2940 Hoevenen) 

Inkom? €7, verder geen centjes nodig! 
Inschrijven? Corversmorien@gmail.com 

(mogelijk tot 17 december)  

mailto:Corversmorien@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen, beste ouders, 

Op zaterdag 22 december organiseert de scouts van Hoevenen een heuse KINDERKERSTFUIF! Vanaf 

19u zijn jullie welkom om samen met jullie broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, nichtjes en 

neefjes,… mee Kerstmis te komen vieren!  

Onze DJ voorziet leuke dansmuziek, er zal een schminktafel zijn, er zullen hapjes en drankjes zijn,… en 

dat allemaal voor maar €7 per kind!! Ouders kunnen mee blijven plakken om hun kleinste fuifgangers 

mee in het oog te houden. Voor hen worden bonnetjes voorzien aan €1.  

Om 21u30 ten laatste verwachten wij dan alle mama’s en papa’s terug om hun kleine fuifgangers te 

komen ophalen! 

Vergeet niet in te schrijven voor dit leuke evenement! Inschrijven kan tot 17 december 2018 via een 

mailtje naar Corversmorien@gmail.com. 

Wanneer? Zaterdag 22 december 2018 

Waar? JOS, Kerkstraat 89  2940 Hoevenen 

Hoe laat? 19u tot 21u30 

Inschrijven? Corversmorien@gmail.com 

 

Hopelijk zien wij jullie op 22 december massaal verschijnen! 

 

Stevige scoutspol, 

De kapoenen-, kabouter- en welpenleiding 

 

 

 

 

 



Krekel december kapoenen ⛄ 
December is de maand van het feest: 🎉, 🎈, 🎁. Maar is ook een zeer koude 

maand: ❄️, 🌲, 🧤. Daarom zal jullie leiding (👦🏻, 🧑🏻, 👱🏻♂️, 👧🏼, 👩🏼), op de scouts 

scouts ⚜️, een maand lang feest vieren. Omdat het koud is zullen we dit ook 

voornamelijk binnen doen. 🏡. Wat we gaan doen, vindt u zoals elke maand hier 📑: 

 

1,2 december : 

zoals jullie ongetwijfeld al weten is dit een magisch weekend 🧙🏾. Dit weekend is 

namelijk ons heus kapoenenweekend. Wij hebben enkele cursussen 📚 magie 

gevolgd en zijn bereid onze kennis te delen om van jullie kapoen een echte magiër 

te maken… (🙎♂️->🧙🏻♀️)  

9 december 10:00u  🕙 tot 12:30u 🕧: 

Vandaag komt onze favoriete oude man 👴 op bezoek: Sinterklaas. Hoewel zijn 

verjaardag 🎂 misschien al een paar dagen voorbij is, is het bij ons op de scouts ⚜️ 

nog steeds feest 🎈. Kom te weten of je braaf bent geweest en misschien krijg je nog 

iets lekkers. 🍬, 🍭. 

16 december 9:00u 🕘 tot 11:00u 🕚: 

Hoewel kerst 🎄 nog een paar dagen weg is, beginnen de nachten 🌙 al langer te 

worden. Om helemaal in de kerst 🎅sfeer te komen, houden wij deze ochtend een 

heuse kerst 🦌 brunch. Met andere woorden, als je komt neem dan iets van eten 

mee! Ook de leiding 👦🏻, 🧑🏻, 👱🏻♂️, 👧🏼, 👩🏼 zal iets van lekkers ☕ voorzien. Als 

iedereen zo zijn steentje 🗿 bijdraagt hebben we een overheerlijke maaltijd 🍽️. 

22 december 19:00u 🕖 tot 21:30u 🕤 AAN DE JOS IN HOEVENEN: 

JA, hier is hij dan . Ons heus kinder 🏃🏻 kerst 🎄 feest 💃🏻. Er staat al iets meer 

informatie 📔 aan het begin van deze krekel 🦗. (de opvallende rode pagina). 

Kortom: om de vakantie 🏝️ 🏂🏻 goed te beginnen, is er niets beter dan te spelen 🤸🏻 

met vrienden, en muziek 🎺 natuurlijk! 

30 december:   

Het is vakantie ⛱️, Het is bijna nieuwjaar 🎇. Het is ook de ideale moment om eens 

gewoon iets te doen met het gezin  �      . Daarom houden wij vandaag geen scouts, 

maar ga in plaats daarvan eens iets tof doen met de mamma 👱🏻♀️, pappa 👨🏻, broer 

👶🏼, zus 👧, hond 🐶, grootouders 👵 … Geniet van jullie vakantie!  

Graag zien wij jullie terug in 2019, 

jullie leiding: 👦🏻, 🧑🏻, 👱🏻♂️, 👧🏼, 👩🏼 



KABOUTERS – lekker knus 
 

De tijd van het jaar is terug aangebroken DECEMBER . De maand van gezellig  
samen ne warme chocomelk te gaan drinken op de schaatsbaan  of misschien 

zelfs een filmpje te zien bij de open haard . Maar zeker de maand om lekker 
knus naar de scouts te komen . 

 

Zaterdag 1 December : filmavond (19u30 tot 21u30) 

Vanavond kijken we gezellig een filmpje op de scouts. Pak dus allemaal uwe 

favoriete film mee en een warm dekentje . Jullie mega fantastische leiding 
zorgt voor een hapje en een drankje .  

Let op de uren en de dag   

 

Zondag 9 December : sinterklaas (10u tot 12u30) 

Hoor wie klopt daar kinderen . Hoor wie klopt daar . Jawel ze ma zeker tis den 

enigste echte sint die vandaag zijn stoomboot op de scouts parkeert . Hopelijk 
zijn jullie een beetje braaf geweest dit jaar en moeten we niet te veel kabouters 
in de zak steken .  

 

 

Zaterdag 15 December : schaatsen (19u tot 21u) -> 6€ meebrengen 

Adres : Moerelei 119 - 121B-2610 Wilrijk 

Trek vandaag allemaal jullie warmste paar handschoen of wanten aan . want 
vandaag gaan we schaatsen op Antarctica . Vergeet zeker geen 6 € mee te 

nemen want voor niks komt de zon op . En dat willen we zeker niet met al dat 
ijs .  We spreken af aan de schaatsbaan zodat we onze tijd zeker kunnen vullen 
met dolle pret . Wij zien jullie daar .  

Let op de uren en de dag   

  



Zaterdag 22 december: kinderkerstfuif 

Meer info volgt later nog. Maar het belooft een knaller van een feestje te 
worden!!! En wie wil daar nu geen getuigen van zijn! ☺ 

Let op de uren en de dag   

 

Zondag 30 December : Nieuwjaarsfeestje ( 17u30 tot 21u) → 7 euro 
meenemen  

 

Ooh 2018 loopt op zijn einde . Maar dat gaan we vieren met een feestje een 
heus Nieuwjaarsfeestje . Kleed jullie allemaal maar feestelijk aan en neem 

allemaal jullie gezelligste gezelschapsspel mee . Zie dat er genoeg plek vrij is in 
jullie buik want er is een ambachtelijk 3 gangen menu opgesteld door Piet 
Huysentruyt him self . 

.Let op de uren  

 

 

Groetjes  van jullie gezellige leiding xxx 



Krekel Welpen 
 

Zaterdag 1 december 19u tot 21u 

Vanavond is het kas-avond (voor de ouders: 

game vergadering). Neemt allemaal een 

snackske en een drankske  mee. Dan zal de 

leiding voor de rest van het plezier zorgen. 

Zondag 9 december 10u tot 12u30 

Als ge stout bent geweest dit jaar kunt ge best thuis blijven, want de sint is 

gearriveerd op de scouts. Iedereen dat braaf is geweest is van harte welkom om wa 

snoepkes te krijgen en de sint is een goei polleke te geven. 

Zondag 16 december 10u tot 12u30 

Laat uw moustache groeien, haal uw kilt uit de 

kast en zet eventueel een paar tattoes. Want 

vandaag komen wij als Schotten naar de scouts 

om mee te doen aan de jaarlijkse Highland 

games. 

 

 

Zaterdag 22 december 

Vanavond is het de kinderkerstfuif. Meer info omtrent wie? wat? waar? wanneer? 

waarom? Staat voorin de krekel. 

Zondag 30 december 10u tot 12u 30 

Vandaag is het een speciale dag. Het is namelijk: 

“de dag voor de dag voor Nieuwjaar” 

Kom dus allemaal naar de scouts om deze internationaal erkende feestdag te vieren 

met een keitof spel. 

 

 

Voila se, de maand zit weer vol activiteit. 

Groetjes 

Chill, King, Baloe en Raksha 



 



Jonggidsen December 
 

 

Dag lievelingetjes,  

Een nieuwe maand betekent een nieuwe hoop aan activiteiten. Zo heeft 

jullie favoriete leiding weer veel leuke dingen gepland. Je kan ze 

vinden in onderstaande krekel. 

 

Zaterdag 1 december van 19h tot 

22h 

Geraak je blut of word je juist 

stinkend rijk deze avond? Je hebt 

er in elke stad wel minstens één. 

Maar vanavond wordt ook scouts 

Sint-Hubertus omgetoverd tot een 

heus gokparadijs. Inderdaad het is 

casinoavond! Kleed je allemaal een 

beetje deftig en waag je kans om 

miljonair te worden! 

 

 

 

Zondag 9 december van 13h tot15h30 

Dag Sinterklaasje, daaaaag, daaaag, daaaag, daaaag, zwartepiet! Ja, 

vandaag komt deze goede man bij ons langs op de scouts. Feeeest!!! 

Hij zal beslissen of jij dit jaar braaf bent geweest en jij 

cadeautjes verdient. Zeker komen want hij heeft sowieso voor jou 

iets lekkers bij! 

 

 

Zondag 16 december van 10h tot 13h 

Vandaag gaan we eens iets doen op verplaatsing. Kom allemaal met uw 

stalen ros naar de scouts en neem een rugzakje met zwemgerief en 2,5 

euro mee. Het belooft plezant te worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23 december van 10h tot 12h30 

Klink klokjes, klingelineling, kling 

klokje kling. Jaja, het is alweer kerst 

en dat moet gevierd worden. Neem allemaal 

een cadeautje voor 1 iemand mee. De 

leiding zorgt voor versnaperingen en 

drank (en natuurlijk de nodige 

kerstsfeer).  

 

 

 

Zondag 30 december: geen scouts 

Laat die traantjes al maar vloeien, deze zondag is het helaas geen 

scouts. Ga een keer op bezoek bij de bomma doe een gezellige uitstap 

met de famillie. Jullie leiding moet helaas studeren voor de 

aankomende examens vandaag.    

 

Dit was het dan voor de maand december, het belooft een top maand te 

worden en wij verwachten jullie dan ook op elke vergadering 

aanwezig! ☺  

 

Tot volgende maand! 

Ne stevige linker, 

 

Super Sam, Bangelijke Brecht, Jolige Jasmijn en Hartverwarmende 

Hendrik 



JOVE’S 
 
2 december 10:00-12:30  
Verrassingsvegadering!! Wie, wat waar? Geen idee. Be there or be square. 

 
 
9 december 11:30- 14:00 
De heilige Sint is weer in het land. Kijk zeker goed naar het uur!! Onze beste 
vriend is er weer met lekkere snoepkes. We gaan ons eerst voorbereiden voor 
een aangenaam onthaal en dan ontvangen we de cadeaukes met open armen. 
Als ge ni komt eten wij uw snoepkes op. 

 
 
15 december 19:30-22:00 
Kom vanavond maar allemaal met een versnapering en een drankske naar de 
scouts. Dan zakken we helemaal onderuit in onze zetel en doen we helemaal 
niks. Neem uwe lievelingsfilm mee en dan kunnen we samen kiezen welke we 
gaan zien. 

 



 
22 december 19:30-22:00 
Trek uw schoonste kostuum aan en smeert ne 
goeie kwak gel in uw haar. Vanavond is het een 
avond voor de grote en succesvolle mannen 
onder ons. Wat bepaalt nu beter wie de alfa is 
dan een goei avondje casino. Gaat u naar huis 
met een fortuin of met lege zakken? Kom dat 
maar te weten door aanwezig te zijn… 
 
 
 
30 december 09:00-11:00 

 

Whoep whoep, Nieuwjaarsontbijt!! De leiding zorgt 
voor een uitgebreide feestelijke maaltijd. Breng allen 
een cadeautje mee van max €3 en kom genieten van 
dit sterren ontbijt. 
 

 



Krekel givers december 
 
Zondag 2 december 10u-12u30 
Mag ik uw bloemeke plukken?! Vandaag is de dag waar alle casanova’s op hebben gewacht. 
Zorg dat je allemaal voorzien bent van de nodige openingszinnen en smoothtalk. Zij die zich 
het meeste openstellen zullen vandaag als winnaar uit de bus komen. De rest blijft met een 
leeg gevoel en rode wangen achter. 
 
Zondag 9 december 12u30-16u 
Vandaag komt de goedheilig man langs om onze scoutslokalen te verheerlijken met zijn 
aanwezigheid. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar en krijgen jullie wat lekkers 
om de examens goed door te komen.  
PS: dit krijgt ge als ge niet braaf zijt 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mNgEGJ2FRRY 
 
Zaterdag 15 december 20u-22u30 
Wat is er nu beter als een filmke poppen op ne zaterdag avond. Gezellig achterover hangen 
in de zetel, lekker knus en met de nodige hapkes en drankskes (zelf mee te nemen). Ik kan u 
1 ding zeggen, er komen geen chinezen in voor (voor alle awesome weekendgangers) dus 

dat komt dik in orde.  
 
Zaterdag 22 december 18u-22u 
Omdat het bijna kerst is kunnen wij natuurlijk niet onderdoen en moeten wij wel een 
knallerfeest van formaat geven. We gaan vandaag ons eigen eten maken dus aankomen met 
een lege maag is de boodschap. Verder neemt iedereen een pakje mee ter waarde van 5 
sneurie of minder.  
 
Zondag 30 december 
Het nieuwe jaar is in zicht en jullie leiding heeft het druk met de voorbereidingen hiervoor. 
Ga allemaal eens langs bij de familieleden die je in deze periode al 5 keer hebt gezien en tot 
volgend jaar!  



Jins December 
 

2/12 

Vandaag brengen we de ring die we gisteren hebben gekregen van onze opa naar Mordor om de 

duistere heer te verslaan. Vergeet allemaal zeker niet om op blote voeten te komen en uwen beste 

vriend mee te pakken. Anders neemt ge een zwaard, boog of bijl mee. De teams worden vandaag 

verdeeld. Pas op, het kan wel eens ne langen tocht worden. 

9/12 

Team eeltvoet en team wapens splitsen op vandaag. Zeker na het verliezen van grijze leider Jens in 

den tunnel van drie dagen terug staan we terug redelijk op nul. Het is natuurlijk ook kut dat team 

eeltvoet elkaar kwijt is geraakt. Pak dat we nu team eeltvoet 1 en team eeltvoet 2 hebben. 

16/12 

Team eeltvoet 2 speelt vandaag het achtervolgspel met team wapens. Eeltvoet gaat voorop en 

wapens volgt de sporen. Team eeltvoet 1 speelt vandaag niet mee maar blijft gewoon doorwandelen 

naar Mordor met hun nieuw vriendje dat ze gemaakt hebben. 

23/12 

Team wapens en team eeltvoet 2 doen belleke trek bij de duistere heer om hem wat af te leiden. Als 

ge slim bent dan verzint ge een showke. Gewoon iets random. Begin desnoods gewoon te knakken. 

Alles mag alles kan. Ondertussen sluipt team eeltvoet 1 binnen door de achterdeur en probeert de 

ring te vernietigen in de vulkaan. 

30/12 

Hola Pola. Gelukt! Onverwachts maar ik ben toch trots op jullie. Tijd om het te vieren door opgepikt 

te worden met den heli en eens goed te gaan eten in de gouw. 

 

Ne stevige linker, 

Oude Grijze & Oude Puntoor 


