
 De 

Krekel 
September/oktober 

OTW - - - - > 21 & 22 september 



 

 

 

 

Deze krekel is de eerste van het jaar, een exemplaar om een heel jaar bij te houden 
en te koesteren. Alles wat u moet weten staat hierin! 

ledere maand maken wij 'de krekel'; ons programmaboekje. De leiding van elke tak 
krijgt hierin het woord en zal uitleggen wat er elke zondag te beleven zal zijn. Ook 
zullen er af en toe aankondigingen verschijnen voor eetavonden of andere 
activiteiten. Neem rustig de tijd om dit allemaal door te lezen en we hopen jullie te 
zien op het opententenweekend 21 - 22 september ! 

 

IN DIT STARTNUMMER 

 

HET VOORBLAD  

Lijkt op het eerste zicht niet zo belangrijk, maar 
de belangrijkste data staan er steeds op 
vermeld. Altijd handig! 

 

LIJST VAN DE LEIDING  

Heeft u een vraag voor de leiding? Dan kan u 
de gegevens altijd op deze pagina terugvinden 
vanaf volgende maand! 

 

WOORDJE VAN DE 
GROEPSLEIDING  

Hierin staan belangrijke zaken zoals nieuws 
over lokalen, kampdata, groepsactiviteiten, ... 
in detail uitgeschreven door iemand van de 
groepsleiding. 

 

LiDGELD  

Over het hoeveel en het waarom 

UNIFORM  

Handig om erbij te nemen als je niet juist meer 
weet welk kenteken waar moet hangen. 

 

OPENTENTENWEEKEND  

Alles wat je over dit openingsweekend moet 
weten! 

 

WIE WE ZIJN  

Een kleine voorstelling van onszelf met alle 
beknopte info zoals werkingsuren en waar we 
mee bezig zijn. 

 

ONZE TAKKEN  

Een kleine voorstelling van de verschillende 
groepen per leeftijd. 

Ouderploeg  

Aanwerving 

  

BELANGRIJKE DATA 
▪ 18 oktober: dag van de jeugdbeweging, ga allemaal in je uniform naar school 

▪ 2 november: BBQ 

▪ 3 november: groepsfeest, groepsfoto’s en heerlijke huibekes 

▪ 10 november: start algemene marsepeinverkoop 

▪ 22 – 24 november: de leiding is op weekend, dus voor niemand scouts 

INLEIDEND WOORDJE 



 

 

 

 

 

Op deze pagina vindt u vanaf de volgende krekel alle contactgegevens terug die u 
moet hebben indien u vragen zou hebben. Voorlopig geven wij enkel de 
emailadressen vrij van onze takken (= verschillende groepen). Kwestie van de 
spanning erin te houden! 

 

GROEPSLEIDING 
groepsleiding@sint-hubertus.be 

 

KAPOENEN  
kapoenen@sint-hubertus.be 

 

KABOUTERS 
kabouters@sint-hubertus.be 

 

WELPEN  

welpen@sint-hubertus.be 

 

JONGGIDSEN 

jonggidsen@sint-hubertus.be 

 

JONGVERKENNERS 

jongverkenners@sint-hubertus.be 

 

GIVERS  
givers@sint-hubertus.be 

 

JINS  

jins@sint-hubertus.be 

 

OUDERPLOEG 
ouderploeg@sint-hubertus.be 

 

  

LIJST VAN DE LEIdING 

Jullie kunnen ons ook altijd terugvinden via onze openbare facebookgroep waar 
we regelmatig nieuws en foto's proberen te delen! 

SCOUTS SINT-HUBERTUS HOEVENEN 

 

mailto:ouderploeg@sint-hubertus.be


 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Hopelijk hebben jullie allen nog een leuke vakantie gehad na jullie waanzinnig leuke 

scoutskamp, en zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol scoutsplezier! Wij hebben er 

alvast megaveel zin in! 

Het nieuwe scoutsjaar gaat van start met ons geweldige opententenweekend. Dit 

gaat door van ZATERDAG 21 SEPTEMBER om 14U en we sluiten af met ons 

overgangsritueel op ZONDAG 22 SEPTEMBER om 10.00U. De ouders zijn dus 

welkom om te komen kijken naar het overgangsritueel vanaf 10.00U, en het weekend 

is officieel gedaan om 13.00U.  

Voor diegenen die heel het weekend blijven vragen wij 8 EURO te betalen bij de 

inkom. Hiervoor krijgt uw kind een warme maaltijd, een vieruurtje, een overnachting 

en een overheerlijk ontbijt. Zondag worden er pannenkoeken en drankjes voorzien 

aan heel democratische prijzen!  

Zaterdag spelen alle leden spelletjes met de tak van vorig jaar, en zondag beginnen 

we dus met het overgangsritueel naar de nieuwe tak omstreeks 9u30! Voor diegenen 

die overgaan naar een nieuwe tak, vergeet zeker geen kledij mee te nemen die écht 

vuil mag worden, en reservekledij om na de overgang aan te doen! Voor de nieuwe 

leden: een overnachting is zeker niet verplicht!  

De verloren voorwerpen die werden verzameld op de verschillende kampen kan u dit 

weekend ook komen zoeken in de gang van de scouts!  

Zoals elk jaar is de krekel te vinden op de website: www.sint-hubertus.be. Hier 

komen ook de activiteiten op die we gaan doen en alle krekels van dit jaar! Zo is er 

bijvoorbeeld onze BBQ op zaterdag 2 November, meer info hierover volgt nog! 

Voor de nieuwelingen: Je kan drie keer komen proberen op de scouts vooraleer je 

het lidgeld moet betalen, maar meestal hebben jullie slechts een vergadering nodig 

om te beseffen hoe leuk de scouts wel niet is! Verderop in de krekel vind je meer 

informatie over het lidgeld, het uniform, de krekel, … 

Inschrijvingen voor het opententenweekend en inschrijvingen voor het scoutsjaar 

kunnen ter plekke op OTW gebeuren. Het jaarthema dit jaar luidt: ‘scout moedig’ 

 

Hopelijk tot dan!  

Ne stevige linker, 

Daan, Jens, Maarten en Jonas 

  

WOORDJE GROEPSLEIDING 

http://www.sint-hubertus.be/


 

 

 

 

Wij zijn de "scouts van Hoevenen"; officieel: "Scouts en gidsen 88-89 

Sint-HubertusHoevenen". En onze lokalen zijn gevestigd in de 

Waterstraat 39 te Stabroek. 
 

WANNEER ZIJN WIJ ACTIEF? 
Wel eigenlijk zo'n beetje altijd, maar voor  

jullie kinderen maken wij er iedere  

zondagvoormiddag van 10u tot 12.30u  

een leuke vergadering van! Deze uren  

durven echter al eens te variëren naargelang  

de activiteit die we gaan doen. 

WAT DOEN WE ZOAL? 
De activiteiten bij ons variëren naargelang de leeftijdsgroep  

waar u kind bij terecht zal komen.  

Deze zijn telkens afgestemd op het kunnen van de kinderen.  

Als jij ook wil spelen, leren, sjorren, slapen 

in tenten, enz. ... dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen! 

De fraaie constructies die we bouwen,  

de spelletjes die we spelen,  de vriendjes die je er ontmoet, ...  

zullen tot de verbeelding spreken!

Wat zijn de voorwaarde om bij ons de 

fijnste zondagvoormiddagen te beleven? 
Wij richten ons op jongeren tussen 6 en 18 jaar. Onze werkjaren vallen samen met 

schooljaren, dus vanaf het eerste leerjaar (iedereen geboren in 2013) kunnen de jongsten 

onder ons al bij de Kapoenen terecht! ledereen is welkom om eens te komen proeven van 

scouting! Als je wilt komen proberen, volstaat het om die zondagochtend even langs te gaan 

bij onze groepsleiding in het leidingslokaal. 

 

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ 

Wie kan u contacteren voor meer informatie?  

Stuur een mailtje naar de groepsleiding: groepsleiding@sint-hubertus.be 

 

 Jens Van Bouwel - 0493691816 

 Jonas Mortelmans - 0491337194 

 Maarten Wens – 0478233356 

 Daan Lens - 0497721127 



 

 

 

 

KAPOENEN 
meisjes en jongens 

van 6 tot 8 jaar 
 

 

KABOUTERS 
meisjes van 

8 tot 11 jaar 

 

WELPEN 
jongens van 

8 tot 11 jaar 

 

 

JONGGIDSEN 

meisjes van 

11 tot 14 jaar 

 

 

 

JONGVERKENNERS 

jongens van 

11 tot 14 jaar 

 

 

 

GIVERS 
meisjes en jongens 

van 14 tot 17 jaar 

 

 

 

JINS 
17 tot 18 jaar 

  

Onze takken 



 

 

 

De enige voorwaarde tot aansluiting bij onze scoutsgroep is het betalen van lidgeld. 

Dat lidgeld bedraagt 42euro. Gezinnen die het financieel iets minder gemakkelijk 

hebben, kunnen bij de groepsleiding terecht voor verminderd lidgeld. Voor dat lidgeld 

krijgt u een jaar dolle pret en amusement op zondag + daarbij het enige echte 

jaarteken om op het hemd te naaien. 

TE STORTEN OP: 

 

42 euro lidgeld per kind 

BE75 7895 7831 7351 

met vermelding van de naam en de tak van uw kind 
 

GELIEVE DIT TE DOEN VOOR: 

 

20 oktober 2018 

 

In het belang van je kind is het noodzakelijk dat het lidgeld zo snel mogelijk betaald 
wordt opdat ze verzekerd zouden zijn tijdens de activiteiten!!! 

 

 

Voor dit bedrag bieden wij een heel jaar scouting aan. Natuurlijk zijn de weekends en 
kampen niet in die prijs inbegrepen. Wanneer een tak op weekend gaat, zal u 
daarover tijdig een brief krijgen van de leiding waarin de prijs vermeld staat. En voor 
het kamp zal u ongeveer één maand op voorhand een kampboek krijgen met daarin 
alle informatie en de prijs. 

Ruim drie vierde van het lidgeld wordt doorgestort naar Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en één vierde blijft in onze vereniging. Daarom zijn wij genoodzaakt om 
doorheen het jaar enkele geldinzamelacties te organiseren zodat iedereen leuke 
activiteiten kan organiseren tijdens het scoutsjaar en op kamp. 

Jaarlijks organiseren we onze fuif, zangavond en meerdere kinderfuifen. Die zijn 
natuurlijk reuzeplezant, maar dragen tevens ook bij aan de kas. Daarnaast 
orginaseren we doorheen het jaar een bbq, eetavonden, marsepeinverkoop, 
cakeverkoop, wc-rolllenverkoop, ... Deze acties vergen niet alleen veel voorbereiding 
door de leiding maar dragen ook bij aan een leuker kamp. Dus daarom doen we een 
warme oproep om zeker je steentje bij te dragen wanneer het zover is! 

 

LIDGELD 



 

 

 

Het basis uniform en extra’s 

Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, givers, jins 
en leiding hetzelfde: 

BEIGE HEMD - GROENE LANGE/KORTE BROEK/ROK - DAS - BOTTINNEN 

 

 

 

 

 

 

 

Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform. Het basis uniform is eventueel ook 
in kapoenenmaten beschikbaar. We vragen de ouders echter wel om een witte das 
van onze groep aan te schaffen voor hun kleine kapoen. Op die manier zijn ze altijd 
herkenbaar en het kan steeds van pas komen tijdens spelletjes. De meeste 
kapoenen-ouders maken er een gewoonte van om een vaste trui te voorzien waar 
het jaarthema kan opgenaaid worden, maar nogmaals: dit is geen verplichting. 

 

Een das van onze groep kan u elke  
zondagochtend op onze scouts kopen voor €7.  
Het uniform kan u aanschaffen in de Hopper(scoutswinkel). 

 

HET WAAROM 
Je komt ze tegen langs straten en pleinen, in bos en hei: een jolige bende jongeren 
onderweg van nergens naar overal. Aan het uniform merk je het eerst dat het om een 
groepje scouts en gidsen gaat. 
Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en verwijs je naar de waarde van de beweging. Een uniform geeft aan 
leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken. Het 
uniform bestaat uit een aantal eenvoudige stukken; het is speelkledij met plaats voor 
fantasie. "Bewegings-kledij" is misschien een beter woord dan "uniform"; 
uitnodigender, creatiever, vriendelijker. 

Het uniform 

1 takkenteken  

2 groepslintje  

3 jaarteken  

4 das van onze groep  

5 teken van provincie/Vlaanderen  

6 internationaal teken Scouts en Gidsen 

7 Belgische en Europese vlag 

8 belofteteken 



 

 

 

zaterdag 21 - zondag 22 september 

BEN JE NIEUW? 
Dan ben je natuurlijk dit weekend al welkom! We zetten 

speciaal onze tenten op om te laten zien wat scouts is en 

waar we ons allemaal mee bezig houden. Iedereen mag 

komen meespelen! Doe wel best speelkledij aan; een trui, 

T-shirt of broek die serieus vuil mag worden. Informatie 

krijg je dit weekend (en tijdens het jaar) van de 

groepsleiding. Vraag maar naar Daan, Maarten, Jens of 

Jonas. 

Zaterdag starten we om 14u. Voor nieuwe leden  

voorzien we 2 momenten waarop zij naar huis kunnen,  

om 18u voor het eten of ze zijn ook welkom  

om te blijven eten  en om 20u naar huis te gaan.  

Maar je mag natuurlijk ook gewoon blijven slapen,  

altijd veel gezelliger en dan kan je nog meedoen  

met de avondactiviteit. 

 

Zondag beginnen we om 10.00u 's morgens. Zoals hierboven uitgelegd 
staat, is het overgang. Als je 3 jaar bij dezelfde tak hebt gezeten, wordt 

het tijd voor een nieuwe tak (behalve Kapoenen, die doen er maar 2 
jaar over). Maar daarvoor moet je natuurlijk wel enkele proeven 

doorstaan. Die proeven zijn altijd leuk om te doen en te zien. We 
supporteren dan ook uitbundig voor de anderen die deze proeven 

moeten doorstaan. Om 13.00u sluiten we dit weekend af.  

WAT ZIT ER IN DE RUGZAK ? 
 Slaapmatje, luchtmatras of 

veldbedje  

 Slaapzak  

 Wasgerief  

 Ondergoed & kousen  

 Regenkledij  

 reservekledij 

 PERFECT uniform aandoen 
natuurlijk!  

 Kledij meenemen die echt vuil 
mag worden! Bij deze is 
iedereen gewaarschuwd!  

 8 euro als kleine vergoeding 
voor het eten 

BEN JE EEN OUDER, OUD-SCOUT, SYMPATISANT ... ? 

Ook jullie zijn we niet vergeten! Iedereen is welkom om te komen kijken wat we doen, 

hoe we ons amuseren! Onze oude®ploeg heeft een heel gezellig hoekje gecreëerd 

op het terrein. Daar kun je iets drinken of vragen stellen aan de groepsleiding. 

Zondag, vanaf 11u, zijn jullie welkom voor een hapje en een drankje! 

  

OPENtentenweekend 



 

 

 

gezocht  M/V  met  talent  voor : 

Oude®ploeg  

2019-2020, ... 

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING   

De  leden  zijn  onze  klanten.  De  doelgroep  bestaat  uit  6  tot  18-jarigen.  Zij  

verdienen  zorg  van  de  allerhoogste  kwaliteit.  U  ondersteunt  de  vestiging  in  

Hoevenen.   

 

PROFIEL   

✓ U  hebt  een  ongelooflijk  groot  hart  voor  jongeren?   

✓ U  vindt  dat  scouting  een  voldoende  kwalitatieve  ondersteuning  moet  

krijgen?   

✓ U  zou  het  fantastisch  vinden  om  bij  ons  team  te  horen?   

 

Lees  dan  gerust  verder!!!   

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING   

U  ondersteunt  de  ledenwerking  van  de  leiding.  Catering  in  de  grootst  mogelijke  

zin  van  het  woord  behoort  tot  het  pakket:  soepjes  &  chocomelk  opwarmen,  

groentjes  klaar  maken  voor  onze  barbecue  en  bereiden  van  maaltijden  voor  150  

mensen  vormen  geen  probleem  en  veroorzaken  geen  enkele  vorm  van  stress  

bij  u.  Ook  cocktailshaken, marsepeinverkoopondersteuning  en  een  tapshiftje  lukt  

aardig?   

 

 

STUUR  SNEL  EEN  MAIL  NAAR  OUDERPLOEG@SINT-HUBERTUS.BE OM  

JE  AAN  TE  MELDEN  EN  MEER  INFO! 

 

OUDE®PLOEG 



Krekel kapoenen september – oktober 
2019 

 

Welkom terug kapoenen bij een nieuw scoutsjaar, vorig jaar was leuk maar dit jaar wordt nog leuker! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij, breng alle neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes die in de 

scouts mogen zeker mee want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Zaterdag 21 en zondag 22 september 

Het leukste weekend in september is weer 

aangebroken, namelijk het 

opententenweekend!! Het scoutsjaar gaat terug 

van start en dat mag gevierd worden. Kom 

zeker af zodat we er meteen terug in kunnen 

vliegen, kijk voor meer informatie zeker bij ‘het 

woordje van de groepsleiding’ helemaal 

vooraan in de krekel.  

Zondag 29 september 10:00-12:30 

We vliegen er in… PATAT! Zegt da wel want vandaag spelen we al een mega te gek bosspel, trek 

kleren aan die vuil mogen worden want we zitten vandaag in het bos. Wie een klakkenbuis heeft mag 

die altijd meenemen want die zou nog wel eens handig kunnen zijn. 

 

Owla die maand is al gedaan ofwa?! AHJAAA, de volgende is al onderweg! 

 

Ne stevige linker van de NIEUWE, SuPeR tOfFe leiding!! Tot op opententenweekend! 

Pim, pam, pom, pem 

 

 

 

 

 

 

 



AAAAAHHHHH hier is oktober 😊 nu ben ik volledig mee met 

het nieuwe scoutsjaar.  

Het algemene thema van deze maand is natuurlijk  

Als je wil mag je verkleed komen de hele maand! 

Zondag 6 oktober 10:00-12:30 

Stabroek onveilig maken? Ja, dat heb je goed 

gehoord! Vandaag spelen we een spel in hart van 

Stabroek, we spreken daarom om 10:00 uur af 

aan de kerk van Stabroek. Als je 5 minuutjes later 

bent omdat de broer, zus, neef, nicht, bomma, … 

nog ergens (op de scouts) moest afgezet worden 

wachten we graag met spelen totdat je er bent. 

Ahja, had ik al gezegd dat je een wieltje moet 

meebrengen? (zo iets op wielen) Sidenote: we 

spelen een spel doorheen Stabroek dus zorg ervoor dat je kapoen een ‘handig’ wieltje bijheeft 

waarmee die zichzelf kan verplaatsen. ( geen bureaustoelen enzo dus 😊 ) 

Zondag 13 oktober 10:00-12:30 

Een klassiek bosspel is onze favoriet dus bij deze, *pdoem tsss* EEEEN BOSSPEEEEL!! Doe opnieuw 

geen propere kleren aan want de kleren kunnen vuil worden.  

Zondag 20 oktober 10:00-12:30 

Volgende week is er een feest waar kinderen langs deuren gaan om bewoners te laten verschieten. 

Om daar goed op voorbereid te zijn gaan we vandaag al iets knutselen, als je wil weten wat, moet je 

aanwezig zijn. Plezier gegarandeerd!  

PS: als je verkleed wil komen vandaag om al in de sfeer te komen mag dat 😉  

Zondag 25 oktober 18:30-20:00 (in Hoevenen) 

Is het echt al de laatste vergadering van oktober? Ja, helaas pindakaas wel… MAAR niet getreurd 

want vandaag gaan we trick or treaten (een typisch Amerikaanse traditie tijdens Halloween), kom 

zeker allen verkleed zodat we Hoevenen goed wat schrik aanjagen. We spreken af aan de kerk van 

Hoevenen om 18:30. 

 

ALLEEZZ, dat wat het voor 

oktober! Bedankt en tot ziens,  

Lieve en enge groeten van de 

leiding die tot nu toe geheim is 

😊 

Tot november! 



krekel kabouters: septober 
 

Allé seg. Het nieuwe jaar is aangebroken. Tijd om er nog eens een spetterende tijd van te 

maken, dus we vliegen er al ineens in met 2 spetterende maanden. Ik weet niet hoe het bij 

jullie zit, maar de nieuwe leiding heeft er al vollop zin in. 

 

21-22 september: OTW 
Dit weekend is het weer onze traditionele opententen-weekend. Meer 

uitleg omtrent Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom  staat in het 

woordje van de groepsleiding. 

 

29 september: 10u-12u30 : plein/kennismaking 

spellekes 
Vandaag wilt de nieuwe leiding een paar traditionele spellekes met 

jullie spelen om jullie wat beter te leren kennen. Zeker komen dus! 

 

6 oktober safari: 10u-12u30 : safarivergadering 
Deze zondag gaan we met de kabouters op safari. 

13 oktober:10u-12u30 : Bosspel 
Vandaag wordt het een classic bosspel. Ni meer, Ni minder. 

 

20 oktober:10u-12u30 : sportvergadering 
Deze vergadering gaan we eens testen hoe goed onze 

condities zijn. Het is dus een sportvergadering. Kom allemaal 

in sportkledij naar de scouts! 

 

26 oktober: 20u-22u : halloween  

Vandaag is het (bijna) halloween. Kom dus verkleed naar de 

scouts om samen met de leiding te griezelen en er een toffe 

tijd van te maken 

 

Vriendelijke groetjes nieuwe kabouterleiding 



Krekel Welpen September - Oktober 

21-22 september: Opententenweekend 

Zie woordje groepsleiding 

 

 

 

Zondag 29 september: 10:00 – 12:30 

We beginnen aan onze eerste echte welpenvergadering met een heuse klassieker. Vandaag 

gaan we pleinspelletjes spelen!  

 

Zondag 6 oktober: 10:00 – 12:30  

Doe allemaal jullie meest sportieve outfit aan, haal de 

Eden Hazard, Lebron James of Roger Federer in jullie naar 

boven! We gaan vandaag namelijk sporten. Wie haalt er 

olympisch goud?  

 

Zondag 13 oktober: 10:00 - 12:30  

Neem vandaag allemaal een vriendje mee en laat hen kennismaken met onze scouts. We 

hebben een heel leuk spel in petto, en hoe meer zielen hoe meer vreugd!  

 

Zondag 20 oktober: 10:00 - 12:30  

Wat kan je kopen voor een appel en een ei? Dat gaan we 

vandaag ontdekken. Neem allemaal een appel of een ei mee!  

 

Zondag 27 oktober: 10:00 - 12:30  

De leiding heeft een aantal uitdagingen voor jullie klaar. Zij jullie sterk en slim genoeg om 

deze aan te gaan? 

 

Ne stevige linker,  

Mang, Bagheera, Rikki-Tikki-Tavi, Akela en Marala 



Krekel Jonggidsen September + Oktober 

21-22 september: OpenTentenWeekend! 

Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start met 

een bangelijke versie van het 

opententenweekend. Dit jaar zal de leiding er 

weer voor zorgen dat dit een onvergetelijk 

weekend wordt! Meer informatie staat bij het 

woordje van de groepsleiding. Op facebook staat 

nu ook een evenement met daarop nuttige informatie, zoals de planning. 

29 september 11u00-13u30: Fietstocht! 

El k jaar weer hetzelfde… dat de eerste normale 

vergadering de kennismakingen spelletjes zijn op de 

scouts. Dit jaar niet! De Jogi’s gaan een bangelijke 

fietstocht uitgestippeld door de leiding fietsen. Als je 

denkt dat dit een normale fietstocht is, zit je mis! 

Neem vooral je fiets mee die helemaal in orde is, alsook je fietsersbenen! Let op 

de uren van vandaag! 

6 oktober 10u00-12u30: Caféspelen! 

Op de scouts hebben we heel wat objecten die niet 

meer gebruikt worden en alleen maar stof aan het 

verzamelen zijn onder andere een dartboard, 

toppenbiljart,… Vandaag gaan wij deze 

voorwerpen voor het eerst in millennia nog eens 

gebruiken om te zien welke Jogi het in zich heeft om het kampioenschap der 

caféspelen te winnen.  

 

 

 

 

 



13 oktober 16u30-19u00: zelf pizza’s maken! 

Pizza, het lievelingsgerecht 

van vele onder ons. Maar wie 

onder ons heeft er nu zelf al 

eens een pizza gemaakt? Wij 

gaan vandaag alleszins zelf 

hele lekkere pizza’s maken. 

Deze vergadering is dus zeker 

niet te missen! De ouders 

zullen (hopelijk) ook wel een 

stukje pizza lusten, omdat 

jullie bij deze zijn uitgenodigd rond 18u30 om langs te komen en mee te smullen 

van deze lekkernijen! Op deze manier hoopt de leiding kennis te maken met de 

ouders. Zo hopen we de band tussen leiding en ouders te versterken. Helaas zijn 

deze kwaliteitsgerechten van Italië niet gratis en vragen we hiervoor 6 euro per 

Jonggids. Let op de uren van vandaag! 

20 oktober 10u00-12u30: vriendinnetjesvergadering!  

Overtuig al jullie vriendinnen maar om vandaag mee naar 

de scouts te komen, want  vandaag is het de 

vriendinnetjesvergadering . We gaan jullie 

vriendinnen eens laten zien hoe super awesome de scouts 

wel niet is! Geen zorgen, als je vriendinnen vandaag niet 

kunnen ben je nog altijd meer dan welkom om te komen 

       

27 oktober 10u00-12u30: Cluedo! 

We hebben woord gekregen van een waarzegger 

dat er op deze dag iemand op de scouts wordt 

vermoord. Daarom nodigt de leiden jullie, de 

beste detectives van de wereld, uit om deze 

moord op te lossen. Zal het jullie lukken? Wij hopen alvast van wel.  

 

Tot binnenkort, GS, GS, WK, TP 



 
 
SEPTEMBER 
 
21-22 september: OTW 
Woepwoep! Na het bekomen van waarschijnlijk een mega tof kamp (denkt jullie nieuwe 
leiding toch) gaan we er met zen allen terug invliegen! OPENTENTENWEEKEEEEEND!!! 
De derde jaars gaan naar de givers en er komen nieuwe eerste jaars, spannend, spannend, 
spannend.  
 
Vergeet zeker niet je slaapgerief, toiletzak, kleren die VUIL mogen worden (iedereen) EN je 
goed humeur. 
 
Uurregeling: Zaterdag verwachten we de leden om 14U op de scouts en zondag mag je uw 
zoon om 13u komen ophalen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn de ouders uitgenodigd om hun 
zoon zijn overgang mee te maken, meer info hierover vindt u terug in het “woordje van de 
groepsleiding” 
 

 
 
 
29 september: Bosspel 10:00u-12:30u 
Nu jullie weten wie jullie nieuwe leiding wel mag zijn, kunnen jullie zeker zijn dat dit een 
mega vet cool super nice uber dank Bosspel zal zijn. De eerste echte vergadering dat moet 
wel ne klassieker zijn heee. Allen worden jullie verwacht op de normale uren, tot dan! 

 
(13 oktober is het vriendjesvergadering. Hoor al eens rond zodat je zeker iemand mee kan 
nemen!) 
 

 



OKTOBER 
 
6 oktober: lichaam van jove’s 10:00u-12:30u 
Kennen jullie dat programma waarbij 2 bv’s zo 
allemaal toffe wetenschappelijke en niet zo 
wetenschappelijke proefjes/activiteiten 
doen/testen/proberen? Awel dat gaan wij dus 
ook doen, net zoals de gebroeders coppens. Ik 
zou komen want ik zie hier al zeer leuke 
opdrachtjes staan in onze planning, NIET TE 
MISSEN! 

 
 

 
13 oktober: vriendjesvergadering 10:00u-12:30u 
Om eens te laten zien aan jullie beste vrienden wat voor spelletjes wij allemaal doen 
op de scouts mogen jullie deze mee nemen! Neem 1, 2 of zelfs 3 vrienden mee en 
misschien vinden ze het zo leuk dat ze mee op kamp gaan! 1 tegen allen? Allen tegen 
1? Met hoe meer jullie zijn.. Meer zeggen we niet. 
 

 
20 Oktober: Dinand games, uhm, ik bedoel HIGHLAND 
GAMES! 10:00u-12:30u 
Vandaag spelen we niet zo van de poeze spellekes maar 
zo van de echte mannen spelen. Balken smijten, hamer 
slingeren maar ook dingen die jullie nog nooit hebben 
gespeeld! Doe allemaal jullie schoonste geruite kilt aan 
en laat zien welke schot in jouw verscholen zit. 
  

 
 
26 oktober: Halloween 19:00-22:00  
Durf jij ons spookkasteel te betreden? Is een enge film iets waar jij van houdt? Ja? 
Kom dan zeker naar de scouts! Nee? Kom dan zeker naar de scouts!  
Breng iets mee voor te knabbelen en kom niet alleen…  

 
 

Eine feste linke → Stinky Winky, Tipsy, oela-la, Marco Polo 

Dees gaan we net niet doen  



 
21-22 september OTW 
Na twee maanden zullen jullie wel bekomen zijn van het o-zo-fantastische kamp en zijn 
jullie weer klaar voor een nieuw scoutsjaar. Ook dit jaar starten we weer met het 
traditionele opententenweekend. Voor meer info à zie woordje van de groepsleiding 
!! Mensen die overgaan, pak zeker slechte kleren en een handdoek mee !!  
 

Zaterdag 28 september 20:30 - 23:00 
Als eerste vergadering van het jaar beginnen 
we al met een bosspel. Maar… deze keer doen 
we dit op locatie. En om het nog wat 
spannender te maken…  in den donkere. Kom 
dus met de fiets en vergeet uw zaklamp niet. 
PS: doe slechte kledij aan!  
 
 

Zondag 6 oktober 10:00 - 12:30 
Vandaag spelen we pleinspellekes! Wie vindt dat nu ni 
leuk?! En omdat iedereen dat leuk vindt, mogen jullie 
deze keer iemand meenemen. Dit is hét moment om die 
ene vriend(in) mee te pakken die al jaren in de scouts 
wilt of hier echt thuis hoort.  
Als al uw vrienden al in de scouts zitten: voel u nog 
steeds welkom om te komen zonder vriendje of 
vriendinneke. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd J 
 

Zondag 13 oktober 10:00 - 12:30 
We gaan iets doen dat ge in een team speelt. Niet samen, maar tegen elkaar. Er is een 
winnaar en een verliezer. Het is iets met een bal en een baan. Het is niet op de scouts 
maar op verplaatsing (à FIETS ). Jammer genoeg kost het ook geld (à €5 ) maar het is 
het waard. Zeker komen dus. 
 

GIVERS september – oktober 



Vrijdag 18 oktober Dag van de jeugdbeweging 
DIT IS GEEN SCOUTSACTIVITEIT. WIJ ZIJN DUS NIET VERANTWOORDELIJK. 
Vandaag is het ONZE dag van het jaar en dat moeten we vieren. Hoe kunnen we dit nu 
beter vieren dan met een (gratis) ontbijt* in Antwerpen, heel de dag in uw uniform kunnen 
rondlopen op school en dan ’s avonds een goei scoutsfuif ‘Nacht van de jeugdbeweging’ 
(als jullie dat mogen van jullie ouders)? 
 
Wij zijn met de leiding zeker aanwezig en we zouden het leuk vinden als jullie er ook zijn. 
Voor meer info kan je kijken op de facebookevenementen. 
 
*Het ontbijt valt deels tijdens de schooluren dus hier moet je toestemming voor vragen aan de school (of vroeger 
vertrekken zodat je op tijd bent).  

 

Zondag 20 oktober 10:00 - 12:30 
We gaan nog is een goei spel spelen vandaag. Wat het is, zeggen we niet, 
daarvoor zult ge moeten komen. Wat we wel kunnen zeggen is dat het weer 
leuk wordt.  
 

25-27 oktober weekend 
Wij gaan al op weekend! Zo snel al? Ja, want da’s tof, dan kunnen we elkaar allemaal nog 
wat beter leren kennen.  
à Weekendbrief volgt nog! 
 
 
Ne stevige linker van jullie nieuwe leiding 

 
 



Jins september & oktober 
 
Beste jins, 
Welkom jin het jinterwonderland vol jintelectuele activiteiten. Met genoeg jinzet kunnen we er 
een jinsane jaar van maken. Hier vindt u zoals altijd de jinhoud van het bejin van een nieuwe 
Jin-dynastie. Jinderdaad, u kan het uzelf al jinbeelden dat er geen jindividu is dit jaar, maar dat 
wij allemaal 1 grote verzamejing zijn. Jij, Ik, een Noodzaak. (voor de onwetenden die de links 
kunnen gebruiken (alle blauwe onderlijnde woorden verwijzen door), gebruik de online versie, 
deze links geven aanvullende informatie, sommige met meer nut dan anderen. dit wordt ten 
zeerste aanbevolen. Wie zegt dat scouts niet leerrijk kan zijn?) 
 
20-21-22 september OTW 
Als ge nu nog ni weet wat een open tentenweekend juist is, dan zijt ge een kokosnoot. Zaterdag 
sluit ge nog af bij uw oude tak, zondag is het de overgang en verwelkomen wij jullie in jullie 
nieuwe tak, en gewoon omdat we het woord tak leuk vinden: TAK, tak, tak. Alle nuttige uitleg 
staat in het begin van deze krekel. Oh en zéér belangrijk, weet ons te zeggen of je mee kan op 
weekend of niet (zie verder)!!! 
 
27 vrijdag jincafe 18:00-...? 
Boom baby, tijd om het jaar goed te beginnen en met de deur in huis te vallen. Geen betere 
plek om gezellig samen te zijn, zien hoe goed jullie zijn in toppenbiljart, de leidingsploeg een 
beetje te leren kennen en al een centje te verdienen voor het kamp. (huh, nu al geld? JA, WE 
WANT ALL DE MONEYS). Details volgen op open tenten weekend. 
 
4-5-6 oktober verrassingsweekend  (ni echt verrassing want ge weet al dat we op 
weekend gaan, maar toch…) vrijdag 18:00 - zondag 15:00 
We spreken af in station Kapellen de vrijdagavond. We gaan naar mystery location. kostprijs 30               
sneuries! Bedenkt al een land voor kamp, een kleine presentatie Verplicht(ppt)! Vermeld zeker:             
gemiddelde prijs van eten, drinkleeftijd, openbaar vervoer (hoe beschikbaar en hoe duur), hoe             
wil je hier naartoe (vlieger, trektocht, fietstocht, caravan,...), activiteiten die we daar kunnen             
doen, fun facts... (indien ander voorstel mag dit ook, bv. Roadtrip ipv 1 land) Bobbejaanland is                
ni geldig. vragen over kamp of over de rest van het jaar? Neem deze ook mee! Het thema van                   
het weekend is:... UW FAVORIETE GROENTE VAN DEN DELHAIZE (zie ook, voor zij die te               
jong zijn de link te begrijpen), uw favoriete groente is dan ook verplicht mee te nemen, met het                  
ticketje van de winkel! (het hoeven geen kilo’s te zijn, een voorbeeld is genoeg) Presentatie               
mag! Verkleden zijn bonuspunten! Voor de rest komt slaapgerief en een tandenborstel altijd van              
pas. Extra uitleg vragen en twijfels worden op OTW besproken. 
 
Zondag 13 oktober kamertocht 10- … 
 We gaan iedereen zen kamer eens bekijken, zo krijgen we een betere kijk in onze mede-jin en 
zijn/haar/het jinleiding. Dit kan wel even duren, dus we moeten waarschijnlijk eten opscharrelen 
onderweg, dit wordt ook besproken op otw (kan bv. bij de leiding) (“omai, zeg, we gaan precies 
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veel te bespreken hebben op OTW?” ja, dat heet (j)inspraak, wen er maar aan). kom zeker met 
het fietske. 
 
Zaterdag 19 oktober Bonding 19:00u-22:00u 
Zoals de titel zegt is het oktober en doen we dit weekend een bondingsactiiviteit. Hier worden 
diepgaande vragen beantwoord zoals: “Hoe maakt u het?”. neem allemaal een voorwerp mee 
van toen ge klein waart en waar ge enig belang aan hecht. De bedoeling is dat we gaan raden 
wat van wie is, dus probeer uw voorwerp een geheim te houden voor de rest. 
 
Vrijdag 25 oktober jincafé 18:00u-...? 
“Nu al terug een jincafé?” Ja hoor, we hebben elk laatste weekend van de maand gekregen om 
de scouts hiervoor (of voor andere activiteiten) te benutten, zeker in het begin van het nieuwe 
jaar kunnen we hier mooi gebruik van maken. Be there or be a vierkantje. 
 
Jullie nieuwe leiding, 
Albin (de link is beter als hij voorgelezen wordt) & Scherpe kaaklijn 
 
. 
. 
. 
We hebben blijkbaar nog een halve pagina over, laten we daar gebruik van maken door het 
concept bladvulling uit te leggen (zie de link) en te demonstreren. Dit is ook een handig concept 
voor sommige taken van het scholeke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebt ge hem? Het zijn letterlijk gevulde bladeren => bladvulling, hahahaha 😂😂😂. 
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