
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KREKEL 

februari 



Beste leden, ouders en sympathisanten  

  

Februari staat alweer voor de deur. Bij voorstek de meest romantische maar ook tegelijkertijd de 

kortste maand van het jaar.   

De Jins openen deze maand al meteen met een knallende jinfuif,  “JINTASTIC”    8 Februari wordt de 

Jos weer thé place to be voor de fuivende jeugd van Hoevenen en omstreken. De tweede jeugd mag 

ook altijd naar boven komen natuurlijk!   

Op 16 Februari nodigen de jongverkenners jullie graag uit voor hun geweldige eetavond. Dus hou de 

datum vrij want het zal er lekker smullen worden!  

 Voor de rest staat er weer een toffe maand klaar met talloze leuke scoutsactiviteiten. De kampdata 

zullen weldra ook terug te vinden zijn op onze site.  

  

 

Ne stevige linker, 

De groepsleiding 



WRAP IT UP! 
 
Jaja, ook dit jaar organiseren de jove’s 

een super coole fantastische maar vooral 

lekkere eetavond! Kom allen op 16 

februari vanaf 18:00 naar de scouts 

Sint-Hubertus Hoevenen voor 

overheerlijke wraps! De keuze bestaat 

uit gehakt of kip. Ook voor onze 

vegetarische vrienden zijn vegetarische 

wraps met rode bonen en fetakaas 

voorzien.  

PRAKTISCH 

Ten laatste in te schrijven vóór 10 februari 23:59. 

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar 

jongverkenners@sint-hubertus.be  

Betalen kan door te storten op volgend 

rekeningnummer: BE33 7755 9606 7546              

(met als mededeling: eetavond naam bestelling) 

OF 

Door te betalen aan de inkom. 

Adres: waterstraat 39, 2940 Stabroek. 

 

 

 

Hopelijk tot dan! 

INSCHRIJVEN? 

Ik,……………………………

……… wens mij graag in 

te schrijven voor de 

eetavond van de 

jongverkenners  op 16 

februari met ….. 

personen. 

... x  €9 (2 wraps met 

gehakt + drankje) = ... 

EUR.  

... x  €9 (2 wraps met 

kip + drankje) = ... EUR 

... x  €9 (2 wraps met 

rode bonen en fetakaas 

+ drankje) = ... EUR 

 

Voor de grote eters 

onder ons;  

EXTRA:  ... x €4 (1 

wrap) = ... EUR. 

 

mailto:jongverkenners@sint-hubertus.be


Krekel kapoenen februari 

Hieronder vinden jullie onze krekel van februari waar we al heel hard naar uitkijken. 

3/2 Vriendjesvergadering 10u-12u30 

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meennemen waarvan jullie vinden dat 

ze moeten weten waarvoor de scouts staat. Jullie mogen er natuurlijk ook meerdere meenemen. Hoe 

meer zielen hoe meer vreugd 

10/2 Ben ik te pop? 10u-12u30 

Vandaag mogen jullie als jullie favoriete rock held of popster komen. We gaan jullie kennis laten 

maken met the age of rock en leven als de legendes van die tijd voor een dag. We hopen dat jullie 

met veel komen zodat we er een daverend concert van kunnen maken om nooit te vergeten. 

17/2 Valentijnspel <3 <3 <3 10u30-12u30 

Vandaag doen we het grote Valentijnspel. Jullie moeten jullie liefjes niet echt meenemen. We zullen 

niets tegen hen zeggen ;) want tussen de kapoenen zitten ook veel geschikte kandidaten. We gaan 

eens zien wie het beste koppel zou kunnen zijn onder de kapoenen. Dus breng een goed humeur 

mee en zet je aantrekkelijkste glimlach op. 

24/2 Run for Fun 10u-12u30 

Vandaag gaan we de laatste overbodige kilo’s van de feestdagen eraf sporten of we gaan gewoon 

nog eens sporten. Want ja sporten is en blijft een gezonde zaak. Kom allemaal maar in jullie 

trainingspak waar jullie het beste in kunnen zweten. We gaan nog eens actief zijn gewoon omdat het 

kan :p 

Groetjes van jullie coolste leiding van het jaar 

Wietse, Ean, Evelyne, Maarten & Morien 

 



 

3 februari 10 -12u30 

Het geld is gestolen!!! Maar hoe 

kunnen we zien wie de dief was. Zoals 

het spel cluedo kunnen jullie tips 

verdienen om zo de dief te 

ontmaskeren! Zeker komen is de 

boodschap!!! 

10 februari 10 – 12u30 

Vandaag spelen we het grote smokkelspel, het enige wat we jullie prijsgeven is 

dat het om geld draait… ‘weeral’. 

17 februari 10-12u30 

Omdat het thema van de maand, de 

wereld draait om geld is, gaan we een 

heuse cakeverkoop doen! 

Bak dus om ter mooiste cake, koekjes, 

wafeltjes,… en kleed jullie goed warm 

aan!! Want het geld  moet 

binnenrollen ;)  

22-24 februari 

Om de maand februari goed af te sluiten, gaan 

we op een spetterend weekend. 

Meer info op de volgende pagina!  

 

Tot februari, 

 

Jullie super coole leiding 

  



Beste kabouters,  

 
Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan ons exclusief mario-kart weekend. Dit  zal 
doorgaan van 22 tot 24 februari. 
 
We verwachten jullie om 20u aan de scouts de zandstuivers in een outfit van het spelletje 
mario-kart. (let op, de outfits van mario, luigi, prinses peach en donkey zijn verboden 
terrein) Zie dat jullie allemaal hebben gegeten, zo kunnen we direct in het weekend 
invliegen. 
 

 

: : :

€

 
Nieuw vanaf dit jaar is ook de online medische fiche, u dient deze dus niet meer 

aan het begin mee te nemen. Wel vragen wij u vriendelijk om deze voor het begin 

van het weekend online in te vullen. Hoe dit moet gebeuren vind u op onze site 

terug. 

Voor in noodgevallen:  

Menno Stalmans - 0499 77 83 06 

Milko Adriaenssens - 0495 81 41 37 

Robbe De Vos - 0491 07 00 94 

Jenthe Mariën - 0474 11 06 96  
Tot dan,  

Jullie leiding,  

Menno, Milko, Robbe en Jenthe 

 



Welpen februari  

 

Zondag 3 februari 

Sportsloefkes √ 
Sportbroekske √ 

Sportvergadering √ 

Plezier verzekerd √ 
Aanwezig zijn aangeraden √ 

 
 
Zondag 10 februari 

Handschoenen √ 
Warme kledij √ 

8 sneuries meenemen √ 
Om 8u30 afspreken aan ijspiste Antartica √ 

Om 12 uur terug oppikken aan Antartica √   

 
 
 

Zondag 17 februari 
Eigen cake/dessertjes meebrengen √ 

Vers √ 
Verkopen en verkoopsnoetjes √ 

Geld inzamelen voor kamp √ 

Hoe meer hoe beter dus allen                    
 komen en zie dat we genoeg 

 cake hebben om te verkopen √ 
 
 

zondag 24 februari 
bos √ 

plezier √√√ 

aanwezig zijn √√ 
mega vet kei graaf bosspel √√√√  

 
 

 

 
ne stevige linker √ 

 
Raksha √ 
Chil √ 

King √ 
Baloe √ 



 

 

 

Zondag 3 februari van 9h30 tot 12h00 

Vandaag doen we de leukste 

vergadering van jaar aka we gaan 

schaatsten!!! We verwachten jullie 

om 9h30 stipt aan schaatsbaan 

Antartica in Wilrijk (Moerlei 119, 

2610 Wilrijk). Neem zeker allemaal 

8 euro mee voor deze activiteit te 

kunnen financieren (als je zelf 

schaatsen meeneemt is het maar 5 

euro). Hoor zeker ook eens een keer 

onder elkaar om te carpoolen!  

ZEER BELANGRIJK: VERGEET GEEN 

HANDSCHOENEN ALS JE JE VINGERS 

NA HET SCHAATEN NOG WILT 

HEBBEN! DEZE ZIJN VERPLICHT! 😊 

 

Zodnag 10 februari van 10h tot 13h00 

Oke oke oke vandaag gaan we…………………… KOKEN! 

Gewon massaal komen is de boodschap want het 

wordt lekker smullen nadat we met ons allen leuk 

hebben gekookt. Hopelijk loopt het niet zo af als in 

de foto hiernaast… 

 

Zondag 17 februari van 10h tot 12h30 

♪ Met de jeep door het oerwoud, met een 

stoet papgaaien om ons heen, met de jeep 

door het oerwoud, in het oerwoud ben je 

nooit alleen. ♪  

Leuk liedje van Samson en Gert… Vandaag 

zullen wij ook naar een oerwoud trekken 

(hoever je het Elsenbos een oerwoud kunt 

noemen natuurlijk) en daar nog eens een 

klassiek bosspel spelen! Be there or be 

square! 

 



Zondag 23 februari van 10h tot 12h30 

Om niet skeer te zijn op kamp hebben we natuurlijk 

wat geld nodig, daarom doen we een cakeverkoop 

vandaag! Neem dus allemaal “zelfgebakken” cake of 

cupcakes mee en hopelijk kunnen we al onze eerste 

centjes voor het kamp bijeensprokkelen voor een 

extra ijsje ofzo. 😉  

 

 

 

Zo, de maand februari zit er alweer op! Het was een toffe maand en maart belooft minstens even tof 

te worden! 

Tot volgende maand! 

Een stevige linker van jullie allerleukste leiding, 

; ;  en  



Jove’s 
Zondag 03/02 van 10u-12u30 
Om lekker tegendraads te doen tijdens de winterse 
februari gaan we een zwemmeke doen. We spreken 
af aan het zwembad van Brasschaat en de mama en 
de papa kunnen jullie ook daar komen halen om 
12u30. Dus neem allemaal jullie mooiste zwembroek 
mee (spannende zwembroek en geen short!) en 6 
euries!  

 
 

Zondag 10/02 van 10u-12u30 
Nog eens een super coole, mega toffe, 
ongelofelijke grave vergadering! Wat? Dat 
houden we nog even geheim máár kom allen in 

jullie beste StarWars kostuum! May the 
force be with u!  
 

 
Zaterdag 16/02 van 18u-… 
Onze lang verwachte spectaculaire 
eetavond is vanavond! Neem alle tantes en 
nonkels mee, broers en zussen, oma’s en 
opa’s, nichtjes en neefjes én natuurlijk de 
ouders! Kijk ook even onze eetavondbrief 
na voor verdere info!  
 

 

Zondag 24/02 van 10u-12u30 
Seg mannen altijd al die verhaaltjes, deze keer kort en 
bondig. We spelen het grote M-spel. Neem allemaal iets 
mee dat te maken zou kunnen hebben met een “M”  
 



GIVERS KREKEL FEBRUARI 
 
Zondag 3 februari 10u-12u30 
Brutte kracht, regen, doedelzakken en 
mannen met rokken… 
Highlandgames! Begin dus die armen 
al maar te trainen om die 
boomstammen de lucht in te krijgen.  
 
 
Zondag 10 februari 10u-14u 
Verkleed jullie vandaag allemaal want de tijd is eindelijk 
aangebroken om onze befaamde giverfilm te maken! Jullie mogen 
natuurlijk ook atributen en originele ideeën meenemen.  
 
15 tot 17 februari 
Weekend!! More info coming soon (deze keer wat vroeger 😅) 
 
Vrijdag 22 februari 20u-22u30 
In plaats van thuis allemaal alleen te kassen gaan we vanavond 
allemaal samen kassen! En al die meisjes (en jongens) die nu 
denken “Omg, ik ga echt ni mee die onozele schietspellekes spelen”: 
geen nood! Ge kunt ook altijd mee komen zingen/dansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne stevige linker, 
Jullie leiding xxx 



Liefste Jins 

Februari… de maand van de liefde. “ There is only one 
happiness in life to love and to be loved” 
Leuke intro +1 

Zaterdag 2 februari van 20u tot … 

Vandaag gaan we met zijn allen bij elkaar zitten om de 
praktische zaken voor de fuif te regelen zodat “Jintastic“een echte 
knaller wordt!  
Als we dan pas beginnen zijn we veel te laat. In plaats daarvan doen we beter ons praatcafé zodat we wel nog 

kleine zaken kunnen bespreken. -7 

Vrijdag 8 februari (uren worden nog besproken) 

Hopelijk wordt het ook dit jaar een topfuif. Wees op tijd aanwezig en neem al je vrienden 
mee. 

Donderdag 14 ferbruari Verwarrend voor sommigen. -4 

Happy Valentine! <3 https://www.youtube.com/watch?v=njwXRJDNpbQ  

Zaterdag 16 februari van 19u tot 22u 

Onze reis moet stillaan geregeld worden. Vandaag stellen jullie per 2 (dezelfde groepjes)  

een land van de doorreis voor met hierin : de activiteiten (+prijs) , campings ,… .  
Belangrijk om verwarring te voorkomen. -6 

Zondag 24 februari  

Stage meer info volgt later… 

Groeten 

XLienX 

Score: 4/20 

Verbeterd door: Tom Schrijvers 

Commentaar: Ik zie dat je het duidelijk in je hebt maar je moet nog wel wat oefenen. Probeer je punten op te 

halen aan de hand van remediëringstaken. Zie dat je genoeg leert voor de examens. Succes! 

https://www.youtube.com/watch?v=njwXRJDNpbQ

