DE KREKEL
MEI
4 mei – DÉ
QUIZ

Beste scoutsvrienden,

Julie wisten het waarschijnlijk al, dit is alweer de voorlaatste maand van dit geweldige scoutsjaar ☹
Wat vliegt de tijd toch voorbij! Laten we met z’n allen hopen dat we vooral goed weer hebben deze
maand, zodat we veel buiten kunnen spelen!
Maar natuurlijk is dit nog niet de laatste maand, maar “nog maar” de voorlaatste, dus staan er nog 2
maanden vol superleuke spelletjes op de planning. De voorbije maand april was weer enorm druk
met de verkoop van onze lekker ontbijtmanden, en natuurlijk Dé Fuif en Dé Zangavond! Deze maand
hebben we ook weer leuke dingen voor jullie in petto!
Ten eerste staat er op zaterdag 4 mei Dé Quiz op het programma! Kom niet alleen het vermogen
van jullie ongetwijfeld gigantische breinen testen, maar vooral meedoen om de kampen van de drie
jongste takken te steunen! Leuke prijzen verzekerd! Jullie leiding zal de rest van de maand invullen
met leuke spelletjes of een avondvergadering aangezien sommigen weeral examens hebben. Maar
daarvoor kijk je best even naar de programmatie van je eigen tak.
Alvast heel veel plezier in deze “nog maar” voorlaatste maand!
Een stevige linker,
De Groepsleiding

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!
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Krekel Kapoenen
Mei
Zondag 5 mei, 10h-12h30
Vandaag komen de Jins langst want die hebben een mega, gek, tof
spel voor ons bedacht. Voor ons zal het ook een verrassing zijn, maar
plezier verzekerd!
Zondag 12 mei, 10h-12h30
Vandaag gaan we nog eens goede, oude pleinspelletjes spelen.
Hopelijk zit het weer wat mee…
Zondag 19 mei, 10h-12h30
Vandaag is het knutselvergadering! Wat we gaan knutselen blijft nog
een verrassing ;)) maar het wordt zeker iets aparts! Spannend…
VRIJDAG 24 mei, 19h30
We hebben jullie lang genoeg in spanning gehouden, vandaag gaan
we jullie alles vertellen over ons megacool kamp! Breng jullie mama
en papa zeker mee, zodat we al hun vragen kunnen beantwoorden!

Groetjes van jullie leiding: Wietse, Evelyne, Maarten, Morien,
Ean

Zaterdag 4 mei
Nodig familie, vrienden en buren uit om zich talrijk in te schrijven voor DÉ QUIZ.
Meer info kan je vinden na het voorblad! LET OP: dit is niet op kinderniveau!
Met dank aan B-lite worden er ook speciale biertjes gepresenteerd!

Zondag 5 mei 10u – 12u30
We verwelkomen vandaag de geweldige jins van onze scouts. Ook voor ons is het een verrassing wat
ze hebben voorbereid, maar plezier gegarandeerd!

Zondag 12 mei 9u – 11u30
Neem vandaag iets mee, dat jij niet kan missen bij het ontbijt. Maar neem gerust
een beetje meer mee, zodat andere hier ook van kunnen genieten!
De leiding zal voor brood, beleg en thee zorgen! Wees creatief en laat gerust
jullie kookkunsten gaan! ☺

Zondag 19 mei 10u – 12u30
Omdat we over een maand al bijna op kamp vertrekken, en jullie afhankelijk zullen zijn van elkaar.
Zullen we de teamspirit vandaag testen. We organiseren namelijk een heuse teambuilding. Sportieve
kleren aandoen mag altijd, maar is niet verplicht.

Zondag 26 mei 10u – 12u30
Omdat de zon op deze moment van het jaar al wat vaker achter de wolken komt piepen, zullen we
daar eens goed gebruik van maken! Doe allemaal een bikini/badpak aan onder jullie kledij. En neem
maar een handdoek mee, want we gaan ons is goe amuseren met alles wat het water ons kan
bieden!
Als jullie in het bezit zijn van een waterpistool, mag je het altijd meenemen!
We hebben ongeloofelijke zin in deze maand, hopelijk jullie ook!!!
Jullie geweldige, toffe en coole leiding!
☺ Xxxxxxxxxx ☺

Krekel mei
Zondag 5 mei 10-12.30: ganzenrijden

Vandaag kunnen jullie laten zien wie de beste ganzenrijder is onder jullie. Breng zeker jullie stalen ros
mee. vergeet zeker ni de kleur van hoevenen (groen en geel) aan te doen zodat ge klaar zijt om alles
te geven.

Zaterdag 11 mei 19-22: filmavond
Vanavond gaan we een film zien neem alemaal een dekentje mee. Vergeet ook geen drankje en
chipke
mee te nemen.

Zondag 19 mei 10-12.30: laddercompetitie
Vandaag gaan we een laddercompetitie doen. Zorg zeker da julie klaar zijn om te strijde naar de top.
Doe voor alle zekerheid kledij aan die een beetje vuil mag worden en neem een extra trui mee.

Zaterdag 25 eetavond:
Vanavond is het tijd voor de frita-eetavond ten
voordele van ons kamp! Alle info staat in de
inschrijvingsbrief, dus overtuig rap uw
bomma’s/bompa’s/ouders/vrienden… om
lekker te komen eten!

Een stevig polleke van Raksha, chill, Baloe en King

De welpen Frita-eetavond
Menu
U heeft de keuze tussen een grote of kleine pita met pitavlees of kip. Daarbij
krijgt u ook nog een royale portie frieten. Tomaten, komkommers, wortels en
andere groenten zijn uiteraard ook aanwezig.

WAAR en WANNEER?
De eetavond vindt plaats op onze scouts,
gelegen te Waterstraat 39 Stabroek.
Op zaterdagavond 25 mei zullen de deuren opengaan op 18u stipt.

INSCHRIJVEN en PRIJZEN
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar welpen@sint-hubertus.be
Ik, …………………………………………………., schrijf mij in voor de eetavond van de welpen op zaterdag 25
mei
met … personen
… x €8 (grote pita met pitavlees + gratis drankje)
… x €8 (grote pita met kip + gratis drankje)
… x €6 (kleine pita met pitavlees + gratis drankje)
… x €6 (kleine pita met kip+ gratis drankje)
Inclusief portie frieten en groenten
Wat een totaalbedrag geeft van … euro.

VÓÓR 19 MEI 23u59 INSCHRIJVEN
Betalen kan door te storten op volgend rekeningnummer: BE 31 7795 9255 5755
(met als mededeling: eetavond naam bestelling) OF Door contant te betalen aan de inkom

Kom met velen, het zal in de kampkosten schelen!

Krekel Jonggidsen Mei
Zondag 5 mei, 10:00 – 12:30
Het kamp kruipt steeds dichter bij JOEPIE!!!! We moeten ons echter nog wat voorbereiden om er
volledig klaar voor te zijn en er een geweldige tijd van te maken. Daarom gaan we een uitgebreide
techniekenvergadering doen, wat dus meer inhoudt dan enkel leren sjorren! Wees zeker aanwezig,
want het gaat de moeite zijn!

Zondag 12 mei, 10:00-12:30
In mei leggen alle vogels een ei zeggen ze wel eens
he, maar waar het echt om gaat is wie het grootste
nest heeft, dat weet iedereen! Kom daarom
vandaag naar de scouts om te bewijzen wie van
jullie de meest bad-ass lentevogel is!

Zondag 19 mei, 10:00 – 12:30
Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Alles goed? Vandaag gaat alles op
rolletjes verlopen, want we hebben namelijk wieltjesvergadering! Kom
allemaal op een zo origineel mogelijk niet-motorisch voertuig naar de
scouts!

Vrijdag 24 mei, 19:00 - …
We hebben het deze maand al over het kamp gehad, maar er zijn toch nog een paar dingen die we
moeten vertellen. Pak daarom uw ouders mee en kom vanavond naar de scouts voor de
kampboekvoorstelling! Hier krijgen jullie het kampboekje en kunnen jullie al jullie vragen stellen over
het kamp!
Zo dat was het weeral voor deze maand, wij hebben er enorm veel zin in!
Dikke kussen en ne stevige linker,
Harry, Herry, Horry en Hurry

Jongverkenners
MEI
5 mei: 10u tot 12:30
Vandaag gaan we met alle oudste takken samenzitten en iets
heel graaf maken. We doen namelijk een gezamenlijke
techniekenvergadering. Wat gaan we maken? Een schip? Een
helikopter? Een katapult? Kom het hier en vandaag te weten.

12 mei: 10u tot 12:30
Huplaaaaa het is niet zo heel lang meer tot we vertrekken op
kamp!!!! Om er zeker van te zijn dat we een fantastisch kamp gaan
beleven doen we nog een laatste stevige inspanning. Maak
tegen vandaag een cake of enkele cupcakes. Hoe meer
man = hoe meer cake/cupcakes = hoe meer we kunnen verkopen
= meer winst = een leuker kamp.

19 mei: 10u tot 12:30
Vandaag komen we erachter wie met 1 been kan lopen en met 1 hand de bal uit de goal kan
houden. Vandaag doen we mee aan de paralympics. Niet alles is vanzelfsprekend spijtig
genoeg en we gaan allemaal eens ondervinden hoe je dit
aanpakt.

26 mei: 10u tot 12:30
We zijn er van op de hoogte dat dit niet de
moment is in het jaar maar vandaag is het ganzenrijden! Neem allen je stalen
ros mee (al dan niet versierd) en maak kans op de kop van de gans! Wie is de
snelste ruiter? Wie heeft de stevigste handdruk? Wie kan er nog altijd niet
sjorren? Wie wordt koning Sint Hubertus? Telkens een vraag waar iedereen het
antwoord van wil weten en te weten kan komen hier, vandaag.

Droge krekel
5 mei 10u 12u30
Verassing

12mei 11u 13u30
carwash wordt vet
19mei 19u ...
Kampboek voorstelling → ouders meenemen

26mei 11u tot 13u30
kom op wielen

Krekel

mei

Jins

5 mei. 10.00u.-12.30u.
Vandaag gaan jullie leiding geven aan de kapoenen en
kabouters! Denk dus al maar goed na hoe de liedjes gaan van
deze takken. Steek een leuke vergadering in elkaar voor beide
takken (of beide takken samen een groot spel, moeten jullie
zelf kiezen) Succes en braaf zijn!

12 mei. 09.40u-12.30u.
Vandaag gaan we op de scouts ontbijten. Zeker niet thuis
ontbijten dus!! We persen zelf appelsiensap(sike gwn van de
everyday). Hopelijk is het goed weer want dan kunnen we op
het dak eten. De leiding regelt het eten wel. Neem allemaal 4
euro mee.

19 mei. 10.00u-16.00u
Vandaag is het rolle naar den bolle. Sike we gaan vandaag
wieltjesvergadering doen op verplaatsing. Neem allemaal je
buskaart en een nice voertuig mee op wielen want vandaag
gaan we naar park spoor noord zoals we ooit bij de
jongverkenners hebben gedaan.
We gaan daar vanalles doen met onze voorwerpen zoals
racen, tricks en allemaal andere shit die we ter plaatse kunnen
bedenken. We spreken af aan de delhaize van stabroek /putte
en gaan met de bus naar daar. Uren kunnen licht afwijken.

25 Mei 21u.- Zelf kiezen.
Vandaag is het weer praatcafé yayy vertel allemaal maar hoe
jullie leven is. We kunnen wat drinken maar liefst geen
ambulances.Zeker komen!!

26 mei
Met het jincafé heb ik eens naar de groepsfotos gezien en
besefte dat de foto van de jins 2 jaar geleden er vrij nice
uitzag.Vandaag is het aan ons! We kleden ons allemaal nice
aan en we komen allen met de fiets. We gaan vandaag dikke
fotos pakken. Neem ook een nice object mee waar ge een
goeie danke foto mee kunt maken. (Spullen waar we misschien
ook een eigen meme mee kunnen maken zijn altijd welkom).
Graag ook ideën voor fotos of locaties in de groepchat of pb.

Made by yoran
De leiding is niet verantwoordelijk voor de mogelijke schrijffouten en/of
formuleringen.

