
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KREKEL 

Januari 

20 jan – 

oud-

leidings-

vergadering 

13 jan – 

ouderploeg

vergadering 



 

Woordje januari 
 
Beste scouts en sympathisanten,  
  
Eerst en vooral willen we onze beste wensen voor het nieuwe jaar geven! We hopen er 
samen met jullie weer een spetterend jaar van te maken. Onze leiding heeft in de 
kerstvakantie niet stil gezeten en weer leuke vergaderingen gepland, kijk dus maar snel bij 
jullie tak om te zien wat jullie leiding allemaal in petto heeft!  
  
Verder zijn we blij jullie mee te kunnen delen dat de marsepeinverkoop weer een enorm 
succes was. Dus een dikke merci aan iedereen om er een steentje aan bij te dragen! Zonder 
jullie had het nooit zo een groot succes kunnen zijn!  
  
Deze maand hebben sommigen van onze leiding examens, dit wil zeggen dat de 
vergaderingen niet altijd op zondag zullen plaatsvinden, maar ook eens op een vrijdag -of 
zaterdagavond. Op zondag 13 januari is het eens ouderploegvergadering, dus komen de 
ouders die zo vaak de scouts helpen leiding spelen over jullie met een fantastisch spel. 
Wees allen paraat, het wordt zeker een knaller van formaat! Verder is er op zondag 20 
januari ook nog de oudleidingsvergadering. Deze ex-leiding konden de scouts niet langer 
missen en komen nog eens langs met een geweldig leuke vergadering om jullie te 
entertainen. Zeker komen dus! 
  
Dit was onze “nieuwjaarsbrief” aan jullie. Alvast veel succes in het nieuwe scouteske jaar!  
  
  
Ne stevige linker,  
Jullie kapoenen, 
Dé groepies! 
 



Krekel kapoenen januari 
 

 

Gelukkig nieuwjaar aan al de lieve kapoentjes! Wij hopen dat jullie net zoals de 

leiding leuke feestdagen achter de rug hebben en er samen met ons ook een 

super leuk nieuw jaar van willen maken. De maand januari is nog steeds feest op 

de scouts want er komen leuke vergaderingen aan, kijk gerust even mee! 

Zaterdag 5 januari 2019: 19:00-20:30 

Vandaag gaan we driekoningen zingen, een dagje te vroeg maar beter te vroeg 

dan te laat! Doe allemaal jullie beste Caspar, Melchior en Balthasar outfit aan om 

de huizen in Hoevenen onveilig te maken. We spreken af om 19:00 uur af aan de 

kerk van Hoevenen, om 20:30 spreken we ook op dezelfde plek af met de 

mama’s en papa’s. 

Zondag 13 januari 2019: 10:00-12:30 

Dit is een hele speciale en leuke dag want vandaag komt de ouderploeg een 

vergadering maken voor ons! Hoe leuk is dat?! Allemaal komen is de boodschap 

zodat ook de ouderploeg weet dat de kapoenen de beste zijn. 

Zondag 20 januari 2019: 10:00-12:30 

De oud leiding mistte de scouts zo hard dat ze deze dag hebben gekozen om 

spelletjes te komen spelen met ons. Wie de vorige leiding zo hard mist kan 

vandaag nog eens gezellig komen samen spelen! Joepie!!  

Zondag 27 januari 2019: 10:00-12:30 

Er is de leiding verteld dat sommige mama’s en papa’s ook wel graag eens een 

dagje leiding zijn, awel vandaag mag dat! De mama’s en de papa’s hebben een 

spelletje in elkaar gestoken dat wij vandaag samen gaan spelen (de leidingen 

zijn vandaag ook kapoenen, misschien nog harder dan gewoonlijk 😊) 

 

Voila onze maand januari zit er al weer op, oooohhh ☹ maar niet getreurd want 

volgende maand is er weer een nieuwe maand, yeeeyyy 😊  

Ne stevige linker van jullie leiding, 

Evelyne, Wietse, Ean, Maarten en Morien 



De 1ste maand van het jaar moeten we inzetten als een topper! Daarom presenteren we 

aan jullie: een maand vol verrassingen. We hopen jullie dus nog vele keren te zien, 

zodat jullie al onze verrassingen kunnen ontdekken! We hebben er 4 voorzien! ☺ 

Vandaag starten we al met een verrassing van formaat! Er is geen drie 

koningenkledij nodig, maar een zwarte outfit is zeker aangewezen. 

Tip: let op de uren 

De leiding is aan de examens begonnen, dus veel tijd schiet er 

niet over. Toch staat er weer een formidabele verrassing op 

jullie te wachten!  

Tip: de ouderploeg is ook paraat 

De leiding is nog steeds aan het wenen, zwoegen en zweten over de 

vele leerstof voor de examens die ze (nog) moeten leren. 

Tip: de oud-leiding is deze keer ook aanwezig. 

Om de verrassingsmaand af te sluiten, voorzien we nog een 

knallende verrassing. Neem allemaal zeker een schort mee! 

Tip: ontbijt niet teveel 

 

Tot snel,  

Jullie puffende, zwoegende en zwetende leiding 



Januari 2019 

Welkom zwijnen, in dit nieuwe knettergek en fantastisch jaar(hopelijk). Met nieuwe 

voornemens starten we dit jaar door er weer een lap op te geven! 4 top vergaderingen 

hebben wij voor jullie klaarstaan! So let’s get this party started! 

6 januari 10u-12u30 

3 Mannen, 3 cadeaus, 1 Baby, 1 vallende ster… Vandaag 

gaan we 3 koningen zingen! Verkleed u allemaal als 

Baltazar, Caspar of Melchior. Fiks een vallende ster 

(optioneel) en zorgt da nievjoareke zoete kunt zingen! Zo 

kunnen we veel geld voort kamp fikse en moeten we niet 

te zuinig zijn ;). Be there!!  

13 januari 10u-12u30 

De ouderploeg regelt vandaag een topper van formaat, hier moet niets meer gezegd 

worden dan dat er een grote opkomst wordt verwacht! Regel het ;) 

 

20 januari 10u-12u30 

Oudleiding komt ons even verlossen van jullie en trekken vandaag voor 1 keer nog eens de 

mantel terug aan van leider/leidster. Wij zullen er ook zijn en meespelen en kunnen al 

zeggen dat het een topper wordt! Zeker komen dus! 

 

26 januari 19u-21u30 

Filmavond! Wij kiezen nen topfilm en gaan 

daar is goe van genieten, wij zorgen voor 

frisdrank, zorg zelf voor gemakkelijke kleren 

en een snack! 

 

Nen gelukkige nievjoar en ne stevige linker van a leiding  

 



 

Beste 

19:00 - 21:30, zaterdag 5 januari: Drie Koningen, Drie Koningen, Geef mij een nieuwe hoed. Mijn 

ouwe is versleten, mijn moeder mag 't niet weten mijn vader heeft het geld al op de toonbank 

neergeteld. Jullie weten allemaal wat dit wil zeggen!!! Haal je mooiste stemmen en schattigste 

gezichtjes dus maar boven om de beukjes rond te kunnen eten met snoepgoed! 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 12:30, zondag 13 januari: Vandaag zullen de ouderploeg hun talenten als ex-scout nog eens 

bovenhalen om een super cool, graaf, zot, lit, machtig spel met jullie te spelen!!! 

 

10:00 - 12:30, zondag 20 januari: Dit weekend zullen wij er alweer niet voor jullie staan (snif snif), 

maar we laten jullie over aan de vertrouwde oudleiding!  

 

 

 

 

 

 

20:00 - 22:00, vrijdag 25 januari: Just dance vergadering, zodat Lien eindelijk eens echt leert dansen!  

 

 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groeten 

Jullie leiding!! 



 

 

JONGVERKENNERS 
ZATERDAG 5 JANUARI : 20:00 – 22:00 

Zoals jullie natuurlijk weten van de lessen godsdienst is Jezus geboren op 

25 december. En op 6 januari kwamen daar ineens 3 koningen aan, 

namelijk Melchior, Caspar en Balthasar (balleke voor de vrienden). En uit 

het niets begonnen die te zingen en vandaag de dag zingen wij da lieke  

nog altijd. Dus ge hoort ons al aankomen, vanavond gaan we drie 

koningen vieren. Komt allemaal verkleed als 1 van de koningen en wij zien 

jullie aan de kerk van Hoevenen!! 

ZONDAG 13 JANUARI : 10:00 – 12:30 
Vandaag worden jullie eens lekker verwend door de ouderploeg. Zij 

gaan namelijk een mega super cool vet tof spel (volgens de geruchten 

nog beter dan fortnite) organiseren. Zo heeft de leiding ne keer tijd om 

zijn boeken vast te pakken voor de examens. Maar beloof ons dat jullie 

nog braver gaan zijn dan jullie al bij ons zijn, kuch kuch. Dus kom af en 

wees mega enthousiast!  

 

ZONDAG 20 JANUARI : 10:00 – 12:30 
Jullie kennen het allemaal wel. Je komt op bezoek bij de grootouders en 

krijgt voortdurend te horen dat het in hun tijd allemaal veel beter was. Wel 

bij de leiding zijn dat niet de grootouders, maar is dit de oudleiding. Zij 

beweren dat hun spelletjes veel beter voorbereid waren en dat ze de 

leden beter onder controle hadden. Wel tijd dat ze dat eens gaan 

bewijzen, vandaag is het dus oudleidingsvergadering! Joepie de poepie!  

 

ZONDAG 27 JANUARI : 10:00 – 12:30 
Aangezien het vorig jaar een beetje skeir kamp was (maar daarom niet 

minder leuk) en we het dit jaar nog graver willen maken, hebben we 

natuurlijk wel wat geld nodig in het laadje. Daarom gaan we vandaag onze 

verkoopskilzz nog eens bovenhalen zodat we op kamp mega coole dingen 

zoals bungeejumpen of waterskiën kunnen doen! Wat we nu precies gaan 

verkopen zijn we nog niet helemaal uit, daarom zijn toffe ideetjes altijd 

welkom via mail!  

Een vrij stevige, ook weer niet te stevig in de zin van handje platknijpen, maar een gewone 

gezellige stevige linker van jullie op dit moment hard studerende leiding, 

Veel kusjes van Eva, Robbe en Daan xxxxxx 



Krekel Januari
Vrijdag  4 januari 20u tot 22u
Na al het feestgemaal en getaffel met vrienden en familie moeten die extra kilo's er terug af 
natuurlijk! Daarmee dat we de benen los gooien op de schaatsbaan in kapellen. We spreken 
alvast af op de scouts met de fiets, en men brengen €6 mee. Indien ge zelf schaatsen hebt 
slechts €4. 

Zondag 13 januari 10u tot 12u30

Vandaag zijn niet het niet wij die jullie gaan entertainen maar de oude van dagen. De ouw 
rakkers, de bompi's en de bomma's van de scouts. Anders gezegd de OUDERPLOEG   
verzorgd voor jullie een fantastiche vergadering vol spel spanning en avontuur.

Zondag 20 januari 10u tot 12u30

Vandaag zijn niet het niet wij die jullie gaan entertainen maar de oude van dagen. De ouw 
rakkers, de bompi's en de bomma's van de scouts. Anders gezegd de OUDLEIDING verzorgd 
voor jullie een fantastiche vergadering vol spel spanning en avontuur.

Zaterdag 26 januari 20u tot 22u30
Money out, pokerface up. Big blind, small blind. Full house, straight en flush. Allemaal 
termen die jullie vanavond zullen moeten gebruiken. Het is namelijk pokernight. Kleed jullie 
casual chique aan (geen plebs in ons clubke) en meet op de scouts met jullie beste 
pokerface.

Ziezo dat was het weer voor januari, tgaat toch snel he!

Stevige Linker, 

Beste Giverleiding ooit!



 



 

 


