DE KREKEL
APRIL
19 apr –
DÉ fuif

6 apr –
ontbijtmanden
jongste
takken

20 apr –
DÉ
Zangavond

Hallo iedereen!
De afgelopen maanden waren zeer druk en productief! Zo waren er de eetavonden van de
jongverkenners en jonggidsen, de jinfuif en de giverfuif! Deze waren allen dolle pret waardoor de
kassa’s van de takken weer goed gespijsd zijn. Ook de jongste takken maakten iedereen gelukkig met
lekkere ontbijtmanden. De leiding heeft ook hun leefweek mogen beleven afgelopen maand. Er zijn,
door een week allemaal samen te leven, nog betere banden gesmeed tussen oud en nieuw.
April is natuurlijk de maand van ons welbekende FEESTWEEKEND!!! Op vrijdag 19 april komen
honderden feestgangers afgezakt naar de blokwegvelden om een stevig feestje te komen bouwen in
onze feesttent. Allereerst verwelkomen wij alle kinderen ( en ouders ook natuurlijk) van 18u-20u voor
de enige echte kinderfuif. Nadien vanaf 21u verwelkomen wij alle jeugd die zich wil komen amuseren
op de stevige beats van Dé Fuif. De dag nadien, zaterdag 20 april, steken we al ons werk in het
ombouwen van de tent tot alweer een fantastisch spektakel voor Dé Zangavond. Jong en oud zijn hier
welkom; een hele avond om gezellig met elkaar mee te zingen met klassiekers en wat nieuwere
liedjes. Ook het thema van dit jaar houden we tot dan nog streng geheim, maar het belooft weer een
knaller van formaat te worden!!! Zo zijn we weer een maandje verder en een maandje dichter bij het
kamp! We kijken er alvast naar uit. Aan iedereen een feestelijke en plezante maand gewenst!
Ne stevige linker,
De groepies

ONBIJTMANDEN
SCOUTS SINT-HUBERTUS
Naar jaarlijkse gewoonte is scouts Sint Hubertus terug met de ontbijtmanden.
Dit jaar geven we jullie de keuze tussen 2 soorten manden: een standaard mand en een luxe
mand. Het aantal personen kan je zelf kiezen, bij de luxemand kan je enkel bestellen voor 2,
4 of meer personen.
U kunt storten tot en met 31 Maart 2019 op BE97 7755 9606 7849. Vanaf dan is uw
bestelling in orde.
De ontbijtmanden zullen worden rondgebracht op 6 April 2019, tussen 8u00 en 11u00.

Luxe mand = € 10 p.p.
Standaard mand = € 7 p.p.









2 pistolets
Flesje Multi vruchtensap
Kaas & hesp
Croissant
Gekookt eitje
Potje choco
Potje confituur
Fruityoghurt

……..x Eiersla
……..x Kipcurry
……..x Prepare
(enkel in te vullen met luxe mand)













2 pistolets
Flesje Multi vruchtensap
Kaas & hesp
Croissant
Chocolade broodje
Gekookt eitje
Potje choco
Potje confituur
Fruityoghurt
Eiersla/kipcurry/prepare
Flesje cava

…….. x Standaard mand = €
…….. x

Luxe mand = €

Totaal bedrag = €

Adres :
Voorkeur levertijd :
Achternaam :

U kunt het totale bedrag overschrijven op BE97 7755 9606 7849 met als vermelding de
achternaam.
GELIEVEN HET INGUVLDE BRIEFJE TERUG TE MAILEN NAAR :
ontbijtmanden2019@hotmail.com

Bedankt om het kamp nog leuker te makken xxx

De jongste takken van scouts Sint-Hubertus presenteren:

Op 4 mei organiseren de jongste takken een bruisende, ongeziene quiz.
Je neemt deel in teams van max. 6 personen.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar dequizsint-hubertus@hotmail.com. Noteer volgende
zaken zeker in je mail:
- Ploegnaam
- Aantal deelnemers
De kostprijs om als team deel te nemen aan de quiz bedraagt 18 euro. Dit dient op voorhand betaald
te worden op het rekeningnummer BE97 7755 9606 7849 met als mededeling de ploegnaam.
De quiz start om 20u stipt, dus wees zeker op tijd. De deuren gaan open om 19u30. Voor degene die
de scouts van Hoevenen niet weten zijn: Waterstraat 39, 2940 Stabroek.
Schrijf je zeker tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt!

Het quizteam
iii

i

Dé
QUIZ

ii

Krekel kapoenen April

Zondag 07 April: 10u – 12u30
Vandaag gaan we iets heeel leuk doen. We gaan namelijk de
lekkerste koekjes en cakejes maken. Neem dus allen zeker een
schort mee dan je niet zo vuil kunt worden. Eet niet te veel dat
je zeker nog een koekje op krijgt.

Zaterdag 13 April: 19u – 21u
Vandaag gaan we een toffe filmavond houden. We
zien er alvast naar uit we hopen jullie ook. Dan gaan
we een gezellige avond te gemoed. Jullie mogen
absoluut iets voor te smullen mee pakken. Jullie
mogen zeker ook films mee pakken die je nog eens wil
zien.

Vrijdag 19 April
Vandaag is het de kinderfuif . Dit is geen scoutsvergadering.

Zondag 28 April: 12u – 17u
Vandaag gaan we naar de leukste
binnen/buiten speeltuin bij ons in de buurt.
Genaamd den deugeniet we hopen dat jullie
dit ook zo leuk vinden als ons. Wij zien er heel
graag naar uit. We hopen dat jullie dit zeker
niet willen missen.

De leiding: Morien, Maarten, Wietse, Ean, Evelyne

- Alles opt gemakske deze maand -

6 april
Vandaag kan je genieten van een lekker ontbijtje dat tot bij jullie thuis
word gebracht . het enigste wat jullie moeten doen is een keuze maken
van welke ontbijt jullie willen en er na kan je lekker smullen . MEER INFO
VOLGT NOG, houd jullie mail dus zeker in de gaten

14 april wellnessdag : 10-12u30
Vandaag gaan we lekker ontspannen in onze eigen wellness . Dus we gaan
niets te actief doen en ons eigen is lekker verwennen . Neem allemaal
een tijdschrift mee, een haarrekker, handdoek en jullie eigen
optimistische zelf!

19 kinderderfuif
Naast Dé Fuif en Dé Zangavond is er ook weer de jaarlijkse kinderfuif! Wees
er maar zeker van dat dit jaar alle edities van de kinderfuif zal overtreffen!
De enige echte DJ Sonck zal jullie verassen met de beste plaatjes die er
bestaan. We verwachten dat jullie, de kabouters, dus massaal aanwezig
zullen zijn op deze legendarische editie. Voor meer informatie kan u terecht
bij het woordje van de groepsleiding (bovenaan de krekel) of via een simpel
mailtje naar een van de leiding. Tot dan!

27 wreck it ralph : 19 – 21u
Neem allemaal jullie dekentjes mee en iets om te snoepen want vanavond gaan
we lekker gezellig een filmpje kijken in cinema Hubert; we kijken wreck it ralph
dus plezier garantie!

krekel welpen april

zondag 7 april 10u-12u30
De olympische spelen zonder armen of benen?
dat gaat toch niet of wel ?
vandaag gaan we ons best doen om ons in te
leven zoals de echte paralympics atleten. Dus
kom in top conditie en verwacht sporten met
een twist.

12-14 April: Weekend !!!! info volgt in de weekendbrief.

21 april:
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts maar je kan altijd naar de kinderfuif komen
Vrijdag 19 April om 18:00!
Smeer je dansbenen in en kom allemaal naar de kinderfuif in de tent achter de jos !!!

vrijdag 26 april 20:30-22:00 LET OP DE UREN !!!
vandaag doen we een authentiek avond/nachtspel !!!
Neem allemaal een zaklampje mee en je beste sluip
skills want die ga je zeker nodig hebben.

Dit was het voor deze maand ne stevige linker Raksha,
Balou, Chill en De King.

KREKEL APRIL
Zondag 7 april: 10-12:30:
We gaan dit jaar weer een mega awesome shelter bouwen op kamp, maar deze keer gaan jullie ook
iets mogen doen. Om jullie daar op voor te bereiden zullen we nog wel wat moeten oefenen. Bij deze
doen we vandaag onze eerste technieken vergadering!!!

Zondag 14 april: 10-12:30:
We beginnen al boven op onze skere tijden te komen maar als we een Gucci gang kamp willen zal er
nog wel wat gesprokeld moeten worden. Om dit te bereiken gaan we een schijtrolverkoop doen en
de inwoners van Hoevenen nog is lastig vallen!

Vrijdag/zaterdag:
Zoals jullie weten of nu te weten komen, organiseert onze scouts elk jaar twee knal feetjes tijdens
het laatste weekend van de paasvakantie. Op zaterdagmiddag/namiddag is er ook een event voor de
jongeren onder ons dus jullie zijn allemaal van harte welkom! Wij zijn dit weekend dus heel de tijd
HARD aan het werken en hebben geen tijd meer over om jullie op zondag te ontvangen... het is dan
ook GEEN scouts.

Zondag 28 april 10-12:30:
Haal de G.I. Joe's maar in jullie naar boven want we gaan een bosspel doen waar je je zotste sluip
skils en gekste stunt moves zal nodig hebben. Kom allemaal in een comfortabel leger uniform en
neem een klakkebuis en munitie (een tijdschrift of wat anders van papier) mee om de vijand te
kunnen elimineren!!!

Saludos cordiales en ne stevige linker van jullie liefhebbende leiding!

Jongverkennertjes
Zondag 7 april: 10-12u30
Vandaag kunnen jullie laten zien wie de beste ganzenrijder is onder jullie! Wie bezit de
beste oog-hand coördinatie, wie hanteert de beste techniek om zichzelf te kronen tot
koning van de gans. Breng jullie stalen ros mee, hef wa gewichtjes en eet wa spek
zodat ge klaar zijt om alles te geven! Vergeet niet jullie stalen ros en jullie zelf te
versieren in de kleuren van ons dorp (groen en geel)!

Zondag 14 april: 10u-12u30
Het is paasvakantie, dus we kunnen niet anders dan een groot paasspel te spelen. We gaan de laatste week van
Jezus herdenken door er een mega graaf spel van te maken. Aangezien het zondag is, verwachten wij dat jullie
allemaal palmtakjes meebrengen! Wie dat niet doet, mag 5 onze vaders en 3 wees gegroetjes opzeggen
vooraleer we van start gaan. Kom ook verkleed als 1 van de apostelen en vandaag komen we te weten wie de
Judas van onze groep is!

Vrijdag 19 april en Zaterdag 20 april
Dit weekend is het weer zo ver! Het feestweekend is aangekomen, dit wil zeggen dat het zondag geen
vergadering is want dan zit de leiding volop af te breken en te werken. Maar vrijdag is het de kinderfuif, dus dan
kunnen jullie daar uw beste fortnite dansjes tonen en u lekker amuseren. De leiding is daar ook aanwezig! Voor
meer informatie zie het woordje van de groepsleiding.

Zondag 28 april: 10u – 15u
Vandaag spelen we GOIV, ik weet niet of jullie dat nog kennen? Maar dat is een
programma geweest op ketnet waarbij 2 teams tegen elkaar moesten strijden
door verschillende proeven te volbrengen. Het team dat het beste samenwerkt en
de beste tactiek heeft, krijgt de gouden badjas! Jaja, je leest het goed, de gouden
badjas is weer van de partij. Maar deze keer is er sowieso een winnaar die hem
mee naar huis mag nemen! Wees dus allemaal aanwezig, want dit wordt echt een knaller van formaat,
misschien zelfs de coolste vergadering van het jaar!

Voila weeral een topper van een maand, hopelijk zijn jullie weer talrijk aanwezig!!!
Een stevige linker van jullie liefste leiding xxxx
Eva, Robbe en Daan

Givers april
Zondag 7 april 10u-12u30

Vandaag gaan we eens iets verkopen dat écht iedereen
nodig heeft… Haal die verkooptrucs dus maar boven want
we gaan hier massa’s geld mee verdienen.

Zondag 14 april 10u-12u30
Weet iemand dit zijn?
Dit is alvast de eerste stop van de
FOTOZOEKTOCHT!
Kom allemaal met de fiets.

Vrijdag 19 & zaterdag 20 april
FEWE!!! Vrijdag Dé FUIF en zaterdag Dé
ZANGAVOND, komen is de boodschap!
Zie woordje van de groepsleiding voor meer
info.

Zondag 28 april 10u-12u30

Vandaag mogen de MAMA’s en PAPA’s eens mee komen
strijden in een weer fantastisch BOSSPEL. (Nee, da’s ni
gênant)

KREKEL JINS APRIL
Zaterdag 6 april

Vandaag gaan we onze laatste
nieuwtjes en roddels aan elkaar
vertellen in ons praatcafe. Daar drinke
we ene op!

Zondag 14 april

Voor de drukke week die er aan
komt doen wij het vandaag wat
rustiger aan met een leuk filmpie
:). Neem een knus dekentje
mee, films en wat chap (eten)!

Vrijdag 19 april

Vandaag is het
Dé FUIF. Goe wat feesten terwijl wij wat eten maken
zou ik zeggen ;) .

Zaterdag 20 april

We zijn nog niet moe!!!!!! Onze keel is nog niet
kapot!!! Daarom zingen wij nog goed
op
!DE ZANGAVOND!
Natuurlijk moeten we bonnetjes verkopen maar dat
is niet erg!

Zondag 21 april

Nu onze keel wel helemaal kapot is
door de zangavond, blijven we
maar lekker thuis.

Zondag 28 april

Voor nog wat centjes in de kas te doen voor het
gi-ga-gigantisch-fantastisch kamp gaan wij nog eens wat borden
wassen. Een klassieker! Kom zeker allemaal want veel handen
maken licht werk! En hoe eerder klaar hoe sneller dat wij ons
kunnen opwarmen met een warme choco!

Ne stevige linker,
Zus van toverbitch,
Imke
Klaar.

