
Beste scout(s) van Sint-Hubertus,   

Mei vloog snel voorbij, maar het was weer een topper! En nu staat juni - de laatste maand voor het 

kamp - al voor de deur! Zo goed als alle takken geven deze maand hun kampboekvoorstelling en 

delen hun kampboek met daarin alle belangrijke informatie omtrent het kamp uit. Dus vergeet 

zeker niet om je in te schrijven voor jouw bangelijk kamp! De leiding hoopt dat jullie weer talrijk 

meegaan zodat het weer een echt feest kan worden! Moesten er nog vragen zijn omtrent het kamp 

kan je die altijd aan de leidingsploeg van je zoon/dochter stellen.   

Ten slotte willen we iedereen, al onze leden, de ouderploeg, alle ouders, alle sympathisanten, ... 

bedanken voor dit topjaar! De zondagen waren weer heel plezant, de BBQ was overheerlijk, de 

kinderfuif was uitbundig, het feestweekend was fantastisch en de jongste takken hun quiz was voor 

herhaling vatbaar! De leiding apprecieert jullie enthousiasme enorm. Wij hopen dat jullie net zoals 

ons hebben genoten van dit afgelopen scoutsjaar! Ten slotte rest ons maar één ding te zeggen:  

GENIET van deze laatste maand scouts van dit jaar en hopelijk zien we jullie dan allen op kamp!   

   

Ne stevige, laatste linker voor dit jaar van jullie groepsleiding.   



  

   
  

  

zondag 02 juni van 10-12uur  

Vandaag gaan we picknicken in het park van Stabroek. Hopelijk 

schijnt de zon en kunnen we gezellig picknicken. Neem allemaal iets 

lekkers mee, zo kunnen we een heel buffet maken. We spreken af 

aan het gemeentehuis van Stabroek. De ouders mogen de kindertjes 

terug komen ophalen om 12 uur op dezelfde plaats.   

zondag 09 juni   

Familiezondag!!! Ga vandaag allemaal eens langs bij de familie want volgende week is het terug 

scouts! Tot dan!  

zondag 16 juni van 10 tot 12:30  

We spelen een spel vandaag. Het is een spel waar je een 

waterpistool voor nodig hebt en waar je nat mee kan 

worden. Doe allemaal kleren aan die nat en (zoizo) vuil 

mogen worden want niemand blijft droog vandaag.   

zondag 23 juni van 10 tot 12:30  

Jullie krijgen vandaag de eer om al mee te beginnen aan het kamp, kom met zo 

veel mogelijk naar de scouts want het kamp begint vandaag! We gaan nog wel 

thuis slapen en pas op 1 juli echt op kamp maar vandaag is er een proevertje van 

het leukste kamp ooit!   

  

Zondag 30 juni  

Rustdag, rust allemaal nog goed want vanaf morgen begint het leukste en coolste kamp ooit. Neem 

morgen allemaal jullie goed humeur mee en zorg dat je optijd bent! Tot morgen!!  

  

Jullie coolste, tofste leiding Maarten, Ean, Evelyne, Morien  

Krekel juni kabouters afscheid nemen bestaat niet  



Vandaag gaan we jullie onderdompelen in de wondere wereld van de 

scoutstechnieken. We gaan jullie dit laten ontdekken, en wie weet 

kunnen we al iets cools maken! Zeker komen is de boodschap!  

Om het jaar in stijl af te sluiten gaan we een 

super leuk bosspel spelen. We spelen namelijk 

zeeslag!!! Benieuwd hoe we zeeslag in een bos gaan spelen? Kom het 

allemaal dan maar ontdekken op 23 juni!!!  

D e  langverwac hte kampboekvoorstelling  wordt  

getoond! We zullen ook een leuke ppt hebben met  

al onze  prachtige jaarlijkse foto ’ s!    

D us  zeker komen!!    

V oor  zij die er toch ni et geraken, stuur ons aub een  

mai ltje .  D an  krijgen jullie die ka mpboek via mail  

t oe gestuurd.   

D eze  avond gaan we nog eens een leuke spellekesavond in openlu cht d oen.  

N eem allemaal jullie favoriete s pe l   mee.  E n  wie w eet lukt   het j ullie om de  

lei ding te  vers lagen! ;)     



Omdat we bijna om kamp vertrekken, en wat qualitytime met de familie heel belangrijk is, 

organiseren we nog een laatste familiezondag!!! Want de volgende dag vertrekken we immers op 

KAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

De leiding kijkt er al enorm hard naar uit!!!  

  

Tot dan!!! Jullie geweldige leiding!!! <3  

  



Krekel welpen Juni  
Vrijdag 1 juni 19.00-einde: Kampboekvoorstelling    

Mamas papas vandaag worden jullie ook op de scouts verwacht. Want het is bijna zover en we 

gaan jullie inlichten over ons geweldig kamp. 

Na afloop krijgen jullie ook de kampboek op 

papier mee naar huis. Gemiddeld duurt dit 

1uur tot 1u30 min. Dit hangt vooral af van het 

aantal vragen jullie hebben. 

Zondag 9 Juni: Familiezondag   

Vandaag mogen jullie thuisblijven en iets 

leuks gaan doen met de familie de leiding kan 

vandaag niet komen, omdat ze hard moeten 

leren tot volgende week!   

Zondag 16 juni 10.00-12.30: Bosspel  

Vandaag doen we nog eens een echt 

authentiek bosspel. Plezier is verzekerd dus 

zeker allemaal komen!!!    
Ps als ge komt krijgt ge een extra dessertje op kamp! Niets zeggen tegen Balou!  

 Zondag 9 Juni 10.00-12.30: Waterspelletjes   

Breng allemaal jullie waterpistool en droge kledij mee! Want het wordt een “spetterende” 

dag!!! 

Maandag 1 Juli KAMP !!!!!!!!!!!!!!!  

  

Cioakes en ne stevige linker van de leiding!   

  

  



Krekel Jonggidsen Juni  

  

Zondag 2 juni: 10:00 – 12:30  

Het is bijna zomer! Dit betekent dat we terug waterspellekes kunnen spelen! Aangezien we niet zo 

ver op voorhand het weer kunnen voorspellen, kan het dat deze vergadering in het water valt. Er 

wordt dan een even awesome alternatief voorzien natuurlijk, sgucci  

  

Vrijdag 7 juni: 19:00-22:00  

Pak allemaal een goei pak chips of 

iets anders om te schranzen mee, en 

nog iets lekkers om te drinken. Dan 

kunnen we allemaal goed 

onderuitzakken en een filmpke zien! 

Het moet niet altijd actief zijn he!   

  

  

Het weekend van 14-15-16 juni: GEEN SCOUTS  

De leiding is volop aan het blokken! Aangezien onze examenroosters deze periode heel druk zijn is 

het geen scouts! Leer nog maar goed voor jullie eigen examens of ga nog eens langs bij de bomma!   

  

Vrijdag 21 juni: 19:00 – 

22:00   

Ter voorbereiding van het kamp, gaan 

wij al een kampvuuravond doen! Hier 

kunde al uw verwachtingen over het 

kamp kwijt, en gaan we al enkele 

klassieke kampvuurspellekes spelen.   

  

  

Woensdag 26 juni: 19:00  

Het kamp kruipt steeds dichterbij, maar om een megagraaf kamp te kunnen hebben, moeten we 

natuurlijk voldoende materiaal meenemen! Kom daarom zeker allemaal mee de camion inladen, vele 

handen maken licht werk!   

  

Dikke kussen en ne stevige linker,   



Sendrik, Basmijn, Ham en Jrecht  

Jove’s  

  

Vrijdag 1 juni van 19u tot 20u  

Vanavond is het kampboekvoorstelling, binnen een maand is het 
al zo ver! SPANNEND!!! Kom allemaal met jullie lieve ouders naar 
de scouts zodat het kamp zonder problemen van start kan gaan.   

  
Zondag 9 juni van 10u tot 12u30  

Nog is een ouderwetse vergadering máár wel een super coole! 
We trekken allemaal als paracommando’s naar het bos, 
verkleden is dus een must! Neem ook zeker jullie klakkebuis  
mee!   
  
Zondag 16 juni van 10u tot 13u  

De zomer staat voor de deur dus wij gaan zwemmen! We spreken 
af aan het zwembad van Brasschaat. Neem jullie zwemgerief 
mee en 6 eurootjes.  
  
Zaterdag 22 juni van 18u tot 21u  

De laatste vergadering  Maar we maken er een knaller van! We 
organiseren een zalige BBQ! Neem allemaal een vleeseke mee 
naar keuze en de leiding zorgt voor de rest!   
  
Vrijdag 28 juni om 20u camion inladen!!!  

Vanavond staat onze camion klaar op de scouts. Kom allemaal 
naar de scouts en dan laden we alles in wat er mee moet. Ook de 
trekkersrugzakken gaan mee met deze camion. De laatste 
voorbereidingen zijn dan getroffen om op kamp te vertrekken.  

💪🏼💪🏼💪🏼  
  



  
  
  
   



Krekel juni givers  

Zondag 2 juni 10u-12u30 @Plantage & €6.5  
Plons! Oefen die schoolslag, vlinderslag, rugslag en crawl al maar 

opnieuw want we gaan zwemmen! Pakt allemaal €6 mee en voor de 

jongens een aanspannende zwembroek. We spreken om 10u af aan 

LACO in Hoogerheide (vroeger de plantage: Sportlaan 4,Hoogerheide, 

Noord-Brabant, Nederland). Bij slecht weer spreken we af aan het 

zwembad van Brasschaat. We zullen zwemmen tot 13u, dus dan mogen 

de mama en papa jullie weer komen ophalen.  

Zaterdag 8 juni 21u-…  
Dropping! Jeej! Iedereen kent da wel zeker? Ge wordt ergens gedropt en wandelt maar terug. We 

kunnen helaas niet voorspellen hoe laat jullie terug zullen zijn, dus het zou het gemakkelijkst zijn als 

iedereen met zijn vélo komt, zodat de mama en papa niet ongeduldig moeten wachten tot wanneer 

ze jullie kunnen komen halen.  

Zondag 16 juni 10u-14u  
Wat heb je altijd al eens willen testen? Wat heb je je altijd al afgevraagd? 

Vandaag kunnen we (bijna) al deze dingen testen op de “het lichaam van 

Hubertus”-vergadering. Zeker komen want het beloofd ne knaller te worden!   

Zondag 23 juni 16u-… &€5  
Pakt allemaal een vleeske en €5 mee want we doen ne BBQ op de scouts. Groenten, drinken en brood 

worden voorzien door ons (vandaar de 5 euro), maar vlees zulde wel zelf mee moeten pakken! Het 

einduur hangt van jullie zelf af, dus dat kunnen we nu niet zeggen.  

Donderdag 27 juni 19:00u  
Vanavond wordt de camion ingeladen zodat we het nodige materiaal hebben op kamp. Pak uw 

trekkersrugzak al in en breng hem mee, evenals andere grote, lompe, maar nuttige voorwerpen. Dan 

hoeft ge die ni mee te zeulen op de trein. Gelieve dan ook even mee te helpen het beste grief uit te 

kiezen en dat mee in de container te gooien leggen.  

Zondag 30 juni  
Het jaar zit er weer bijna op en iedereen moet zich ff voorbereiden om 2 weken met elkaar 

opgescheept te zitten. Hoe kunt ge dat nu beter doen door elkaar nog 1 dag niet te zien? Da’s juist, ’t 

is familiezondag! De laatste dag voor het kamp mogen jullie nog afscheid nemen van de mama, papa, 

oma, opa, broers, zussen, hond, kat,… Wie dan ook. Geniet er van, want ge zult ze weer 2 weken 

moeten missen!  

  



Ne stevige linker, De 

giverleiding!  

Krekel Juni  

  

2/06  Kubb toernooi   10:00-12:30  

Vandaag gaan we enkele Kubb-spelletjes spelen tegen de  

ouderploeg. Niet alleen de leiding regelt dingen binnenin 

de scouts, maar ook de ouderploeg heeft hun waarde. Vandaag gaan jullie deze dus beter 

leren kennen, en hopelijk ook winnen van deze minder-jonge-spelers.  

8/06  Bespreking kamp en achteraf praatcafe  21:00  

Vandaag gaan we de laatste dingen bespreken voor op kamp. Wie heeft er bepaalde dingen 

thuis liggen die we kunnen gebruiken? Wie heeft dat leuk spelletje voor in het busje te 

spelen? Indien jullie ook nog vragen hebben, is dit het moment om ze allemaal te stellen!  

Hierna kunnen degene die willen, blijven hangen om wat te praten.  

Weekend van 16/06 OF weekend van 23/06  Groep bevorderende activiteit  

We gaan een activiteit doen in groep. De dag ligt nog niet vast 

aangezien de poll op Facebook nog niet door iedereen is ingevuld 

(hint hint, vult da in). Wanneer beslist is welke dag het wordt, kunnen 

we samen beslissen wat we in het andere weekend gaan doen van 

activiteit. Deze zal dus niet in de krekel staan.   

28/06 KAMP klaarleggen  

We gaan alles klaarleggen van spullen die we op het kamp moeten meenemen. Zie dat jullie 

er allemaal zijn. Uren bespreken we nog. Indien jullie examens al eerder gedaan zijn, kunnen 

we dit mogelijks ook in de week zelf doen.   

29/06    



WE VERTREKKEN OP KAMP EINDELIJK!!!!   

Ne stevige handkneep van de One and Only Cinéast Van Bouwel  


