DE KREKEL
maart

17 maa –
leidingswissel

22 maa –
giverfuif

Dag beste vrienden!

Vorige maand was al leuk, maar laat ons proberen om de volgende nog leuker te maken! Deze
maand wordt er ook weer aan de sfeer en de honger gewerkt.

Er zijn ook weer enkele belangrijke data deze maand! Op zondag 17 MAART verandert de
leidingsploeg! Alle takken zullen dus voor een dag andere leiding krijgen die een geweldig spel voor
jullie gaan verzinnen. Dat belooft!
Op VRIJDAG 22 MAART geven de givers een FUIF ten voordele van hun kamp. The place to be die
avond is dus de JOS in Hoevenen!
Tenslotte is er nog de eetavond van de jonggidsen op ZATERDAG 23 MAART! Op het menu staan drie
soorten pasta, waar jullie onbeperkt van kunnen genieten. Hopelijk pasta in uw planning!

Dat belooft weer een topmaand te worden, wij kijken er alvast naar uit!
Ne stevige linker,
De groepsleiding

Krekel kapoenen maart 2019
Februari is voorbij dus dan nemen we de volgende maand: maart er maar bij!
Bij deze de planning van maart 😊
Zondag 3 maart 10:00 -12:30
Vandaag is het carnaval en dat gaan we ook op de scouts goed vieren, trek allemaal
jullie verkleedkleren aan om samen met ons het grote verkleedspel te spelen.
Zondag 10 maart 10:00- 12:30
De dag is aangebroken, we gaan echte scoutskoekjes verkopen.
Wie graag bakt mag deze altijd zelf maken en meebrengen zodat
de kopers hier mee van kunnen smullen.
We gaan dit doen in de tofste buurt van deze omstreken,
namelijk Hoevenen!
We spreken af aan de kerk van Hoevenen.

Zondag 17 maart 10:00- 12:30
De leiding neemt vandaag afscheid van jullie en gaat een dagje leiding geven aan een andere tak, niet
getreurd jullie krijgen voor vandaag super toffe andere leiding die samen met jullie een heel leuk spel
gaan spelen. Vanaf volgende week zijn we weer paraat voor jullie!
Zaterdag 23 maart 18:30 – 21:00
Vandaag een chill dagje zoals de givers het zouden zeggen. We spelen
vandaag spelletjes in onze pyjama voor het slapengaan. Let op de dag en
de uren.
Zondag 31 maart 10:00 – 12:30
Het is nog eens tijd om een teambuilding te doen. Deze is
voor jullie nog een verrassing natuurlijk anders zouden
jullie al kunnen oefenen en dat is niet de bedoeling. Neem
jullie samenwerking talenten mee naar de scouts vandaag
zodat we deze optimaal kunnen benutten.

De maand maart had 5 zondagen maar die zijn heel snel voorbijgevlogen!
Hup, met zen allen naar de maand vol chocolade 😉
Jullie leiding: Ean, Evelyne, Maarten, Wietse en Morien

KREKEL KABOUTERS MAART PRESENT:
ALLES EEN BEETJE ANDERS
Zondag 3 Maart : 10:00 tot 12:30
Wat is het lang geleden dat we plijnspelletjes hebben gespeelt. Vandaag
gaan we dus nog eens goeie classiks bovenhalen maar met een addertje
boven het gras hihi, of was het een addertje onder het gras? Maakt niet
uit, het gaat tof worten!

Zondag 10 Maart : 10:00 tot 12:30
Omdat wandelen zo 2018 is gaan wij vandaag alles op wieltjes doen .
Wees zo creatief mogelijk . bericht van algemeen nut: probeer toestelen
mee te nemen waar je goed in kan manouvreren, je fiets is dus niet het
slimste om mee te nemen

Zondag 17 Maart : 10:00 tot 12:30
Vandaag gaan jullie het zonder ons moeten reden en wij zonder julie ☹ .
Maar niet getreurd er komt andere super leuke leiding voor jullie . Probeer
wel een beetje braaf te zein he!

Zondag 24 Maart : 10:00 tot 12:30
Doe allemaal jullie beste wandelschoenen want vandaag nemen we jullie
op de wandeltocht van jullie leven . Of toch alleszins een van de betere!
Bericht van algemeen nut: enkel wandelschoenen, uniform en regenkledij
indien nodig zijn verwacht.

Zondag 31 Maart : 10:00 tot 12:30
Het wc-papier is op . Maar niet getreurd daar gaan wij vandaag iets aan
doen . Met onze grote wc-rollen verkoop . Met hoe meer jullie zijn hoe
leuker het kamp word . neem ook zeeker een rugzak mee!

Xxx jullie lijding Yente Robe Milco en Meno

Krekel maart
Zondag 3/03: 10u tot 13u
Vandaag raad ge nooit wat we gaan doen. Kom
allemaal met uw zwemgrief naar het zwembad
van brasschaat (sportoase Elshout). En breng 6
eurokes mee.

Zondag 10/03: 10u tot
12u30
Vandaag is het Andersom dag. Ja is nee. Nee is ja. Rechts is links. Links is rechts.
ezv. Ge snapt het wel.

Zondag 17/03: 10u tot 12u30
Verrassingsvergadering, zeker komen!

Zaterdag 23/03:
18u tot 21u
We gaan vanavond Lord of
the Rings uitzien en het
vervolg (den 2de dus) zien.
Voor degene die er vorige keer niet waren is het aangeraden, maar niet
verplicht, om den 1ste te zien. Breng ook wa snackskes of een dekentje voor
uzelf mee.

Zondag 31/03: 10u tot 12u30
Wieltjesvergadering. Kom allemaal op uw skateboard, step, rolstoel,
winkelkarreke, rollerblades of wat dan ook. Zolang er maar wieltjes onder staan
is het goed.

Een stevig polleke van Raksha, chill en Baloe. Een steviger polleke van de King

Krekel Jonggidsen maart
Vrijdag 1 maart – zondag 3 maart
Eindelijk is het zover, we gaan op duodagen!!! Alle info is te vinden op onze site
in de weekendbrief! Wij hebben er alvast gigantisch veel zin in!
Zondag 10 maart 10:00-12:30
Vandaag maakt het niet uit als alles wat schots en
scheef staat, we spelen namelijk Highlandgames!!
Kom allemaal in een prachtige kilt om uw
familiekleuren te verdedigen!

Zondag 17 maart 10:00-12:30
Vandaag gaan jullie ons moeten missen, het is namelijk tijd voor een
leidingswissel! De leiding wordt door elkaar gehaald en nieuwe leidingsploegen
zullen een megacoolleukzotfantastisch spel voor jullie verzinnen!

Zaterdag 23 maart
Vanavond is het tijd voor de pasta-eetavond ten
voordele van ons kamp! Alle info staat in de
inschrijvingsbrief, dus overtuig rap uw
bomma’s/bompa’s/ouders/vrienden/bruurs/… om
lekker te komen eten!
Zondag 31 maart 10:00-12:30
Vandaag hebben we een speciale vergadering,
volledig in beauty and the nerd stijl! Verkleed u dus
zo goed mogelijk als nerds en wij zorgen dan voor
de beauty’s!!

Ne stevige linker en veeel groetjes,
Beatrix, Hermelien, Saskia en Jan-Jaap x

De Jonggidsen presenteren: Pasta’s a volonté!
Het is weer tijd voor de jaarlijkse eetavond van de Jonggidsen.
Wat staat er dit jaar op het menu? Overheerlijke pasta!
De eetavond zal plaatsvinden op onze scouts, gelegen te
Waterstraat 39 Stabroek op zaterdag 23 maart! Pasta in uw
planning? Zeker da! Vraag snel al uw vrienden en familie mee
om te komen genieten van onze pasta’s en het kamp van de
jonggidsen te sponsoren!

Wat kan u verwachten?
Een gezellige avond met lekkere pasta’s, waar
u a volonté van mag bijpakken. U kan kiezen uit
een pasta bolognese, arrabiata en een pasta
pesto! Ook krijgt u bij het inschrijven recht op
een gratis drankbonnetje!

Hoeveel kost dat?
Een volwassene betaalt €15 voor onbeperkte pasta en een gratis consumptie.
Kinderen t/m 12 jaar betalen €10 voor hetzelfde!

Hoe schrijf ik mij in?
Door onderstaand formulier in te vullen en door te sturen naar jonggidsen@sinthubertus.be !
Ik, …………………………………………………., schrijf mij in voor de eetavond van de
jonggidsen op zaterdag 23 maart met … volwassenen en … kinderen.
… volwassenen x €15
… kinderen x €10
Wat een totaalbedrag geeft van … euro.

Gelieve u in te schrijven vóór 16 maart!
U kan betalen door het bedrag te storten op rekeningnummer BE08 7795 9422 9613
met als mededeling “Eetavond familienaam en hoeveel personen”. U kan ook betalen
aan de inkom natuurlijk, daar is het wel enkel contant.
Hopelijk zien we jullie talrijk verschijnen!

1-2-3 maart: duodagen
Zoals jullie misschien al weten, worden elk jaar de duodagen georganiseerd door Scouts &
Gidsen Vlaanderen, district Noord. Dit is een weekend waar alle scoutsverenigingen van
district Noord samenkomen om samen een geweldig weekend te beleven. Het is een
uitgelezen kans om nieuwe vrienden te maken!
Dit jaar valt dit weekend op 01/03/2019 - 03/03/2019 (tot 12u en dan vertrekken we richting
huis), meer info vinden jullie in de recent verstuurde mail. De districtscommissarissen hadden
graag tegen 05/02/2019 (opgelet dit is een andere datum dan in de mail) geweten wie er
allemaal meekomt van onze groep. Hopelijk kunnen er velen van jullie aanwezig zijn en
maken we er een leuk weekend van!
Het lijkt ons interessant om eerst samen te komen tegen 19:00u op de scouts, om dan
gezamenlijk naar de locatie te rijden. Gelieve ook het bedrag (30€) te storten op ons
rekeningnummer BE33 7755 9606 7546, dit op verzoek van de DC's. Gelieve ons een mailtje te
sturen indien je meekomt.
Moest er iets niet duidelijk zijn, laat het ons weten!

10 maart: familiezondag
Vandaag kan er een deel van de
leidingsploeg niet aanwezig zijn dus
geven we jullie een vrije dag. Geniet er
maar eens van en rust goed uit want
volgende week vliegen we er weer in, tot
dan!!

17 maart: leidingswissel
10:00-12:30

Wie, wat, hoe??? Wij weten ook van niets. Er gaat een
compleet nieuwe leidingsploeg klaarstaan om jullie een
onvergetelijke zondag te bezorgen. Zorg dat jullie talrijk
aanwezig zijn en laat maar eens zien wie de
welbefaamde jongverkenners echt zijn!! Geen nood,
volgende week staat jullie trouwe gekende leidingsploeg
weer voor jullie.

24 maart: balken schilderen
10:00-12:30
Onze welgemeende excuses jongens. Uit lotje trek heeft jullie
geliefde leider Daan het kortste lotje getrokken . Dit wil zeggen
dat wij de sjorbalken een nieuwe lak verf moeten geven. Dit is
niet een van de leukste vergaderingen maar wij vragen
vriendelijk om allen aanwezig te zijn.

31 maart: beauty vergadering
10:00-12:30
Verkleed jullie allemaal als een bloedmooie schoonheid waar niemand haar ogen van kan
afhouden. Dit belooft een heel toffe, leuke, fantastische, geweldige, uitermate, ongelofelijke
vergadering te worden! Je verkleden is hier zeer belangrijk, we willen NIEMAND zien die niet
verkleed is of het spel kan niet door gaan. Over deze vergadering zullen nog lang geweldige
verhalen verteld worden.

Krekel Givers
1-3 maart: het zijn duodagen dit weekend. De brief staat op de site, vul
deze echt supersnel in zodat wij deze op tijd kunnen doorgeven. Alle
informatie staat in de brief.
10 maart: vandaag zijn het paralympics op de scouts van hoevenen.
Vanuit alle hoeken van de omgeving komen de givers (julliie dus) strijden
voor de titel van beste paralympiër. De strijd zal van start gaan om 10 uur
en zal eindigen om 12 uur 30 op de scouts. Moge de beste winnen!
17 maart: vandaag is het leidingswissel. Jullie zijn eens niet ons probleem
dus doe gewoon wat ge wilt, hang het zwijn eens uit, dat maakt ons niet
uit. Wees wel zeker aanwezig want ook deze leiding zal een superspel
maken. De uren zijn de gewone scoutsuren (10-12u30 voor zij die dat nog
steeds niet weten)
22 maart: vrijdag!!! Het is onze fuif vandaag. Smeer die handen maar in
want ge gaat moeten werken. Kom zeker allemaal helpen en nodig al
jullie vrienden uit om te komen feesten. Het is voor jullie kamp hé. De uren
zullen worden doorgegeven na de bespreking. De zondag hierna is het
uiteraard geen scouts.
31 maart: Vandaag gaan we nog eens een geweldig bosspel spelen.
Denk eraan dat de klok verzet wordt! Check dus zeker dat je op het juiste
uur de wekker zet voor deze laatste vergadering van maart.
Ne stevige linker van de tofste giverleiding die ge ooit hebt gehad.

Funny Bloemeke
A Short Story
by Bart

Bloemeke was thinking about Dingske again. Dingske was a hopeful party-harder with sticky wrists
and dirty eyes.
Bloemeke walked over to the window and reflected on his dank surroundings. He had always loved
rural Hoevenen with its few, freshly-squeezed fields. It was a place that encouraged his tendency to
feel lonely.
Then he saw something in the distance, or rather someone. It was the a hopeful figure of Dingske .
Bloemeke gulped. He glanced at his own reflection. He was a funny, patient, spanish sangria drinker
with pink wrists and moist eyes. His friends saw him as a few, freshly-squeezed potato. Once, he had
even rescued a sparkling baby rabbit from a burning building.
But not even a funny person who had once rescued a sparkling baby rabbit from a burning building,
was prepared for what Dingske had in store today.
The moon shone like painting unicorns, making Bloemeke surprised. Bloemeke grabbed a magic
tearag that had been strewn nearby; he massaged it with his fingers.
As Bloemeke stepped outside and Dingske came closer, he could see the graceful glint in her eye.
Dingske gazed with the affection of 8863 helpful melted maggots. She said, in hushed tones, "I love
you and I want a gaint bag of fries."
Bloemeke looked back, even more surprised and still fingering the magic tearag. "Dingske, I love
you," he replied.
They looked at each other with fuzzy feelings, like two arrogant, ancient aardvarks singing at a very
incredible jincafé, which had christian rock music playing in the background and two modest uncles
eating to the beat.
Suddenly, Dingske lunged forward and tried to punch Bloemeke in the face. Quickly, Bloemeke
grabbed the magic tearag and brought it down on Dingske's skull.
Dingske's sticky wrists trembled and her dirty eyes wobbled. She looked relaxed, her emotions raw
like an adorable, angry alarm clock.
Then she let out an agonising groan and collapsed onto the ground. Moments later Dingske was
dead.
Bloemeke went back inside and made himself a nice drink of spanish sangria.

THE END
Check de facebook-groep voor de krekel

