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Krekel 
November  

BBQ - - - - > 2 november 

 

Groepsfeest - - - - > 3 november 

 

Marsepeinverkoop - - - - > 10 november 

 

Eetavond Kabouters - - - - > 30 november 

 

 

 



 

 

 

Goedemorgen, - middag of - avond allemaal!  

 

De eerste maand zit er al weer op, dus hop naar de volgende. Ook deze maand zal 

iedereen leuke activiteiten doen!  

 

Nu het opententenweekend gepasseerd is, zijn de takken weer helemaal door 

elkaar gehaald. Er zijn ook vele nieuwe leden bijgekomen. Geen paniek, diegenen 

die hun spruit nog willen inschrijven kunnen altijd een mail sturen naar 

groepsleiding@sint-hubertus.be.  

 

De volledige scouts kon op de dag van de jeugdbeweging even trots in uniform 

naar school gaan & de oudsten konden deze dag ook goed vieren met de nacht 

van de jeugdbeweging.  

 

Ook deze maand staan er enkele activiteiten voor de deur. We beginnen 2 

november met de jaarlijkse BBQ. Voor de inschrijvingen kunnen jullie allemaal 

terecht op onze site: sint.hubertus.be. Er zal een link voor de inschrijvingen op de 

homepage staan. Die zaterdag is iedereen vanaf 18u welkom op onze scouts, pak 

zeker de grootouders en andere sympathisanten ook mee!  

De zondag erna, 3 november, houden we dan weer ons groepsfeest. Zorg ervoor 

dat uw kind het jaarteken op zijn/haar hemd heeft, want er zullen weer foto's 

getrokken worden. Naar traditie zullen we hiervoor eerst naar de kerk gaan. We 

spreken daarvoor af om 9u stipt op de scouts. Kom zeker met de fiets! Ook alle 

ouders/sympathisanten zijn welkom om ons in de kerk te vergezellen. Na de mis 

zullen we terugkeren naar de scoutslokalen voor foto's, huibekes en warme 

chocomelk. Hiervoor vragen we om 4 euro mee te geven met uw spruit. Opgelet, 

het einde van deze vergadering is pas om 13u!  

 

Vanaf de BBQ begint ook de beruchte marsepeinverkoop. Zondag 10 

november zullen we langs alle deuren gaan om de mensen die niet tot onze 

scouts kunnen komen ook van onze heerlijke marsepein te laten genieten. Vanaf 

dan is er ook elke zondag marsepein te koop na onze vergaderingen vanaf 12u30. 

Dit zolang de voorraad strekt natuurlijk. Ziezo, het wordt weer een drukke 

maand. Hopelijk zien we jullie zo vaak mogelijk!  

 

De groepies 

 

 

 
 

Woordje van de groepsleiding 

mailto:groepsleiding@sint-hubertus.be
https://www.facebook.com/jonas.mortelmans
https://www.facebook.com/jonas.mortelmans


Krekel kapoenen november 2019 
 
 

2 november: bbq 
Zie woordje groepsleiding 
 

3 november: groepsfeest  
Vandaag is het weer zover ons jaarlijks groepsfeest dus wees erbij! en dat jullie 
volledig in orde zijn met uniform. We vertrekken aan de scouts en gaan van daar uit 
naar de kerk in hoevenen om daar te  zingen. Achteraf gaan we terug naar de scouts 
voor leuke spelletjes en om onze mooiste glimlach te laten zien op de 
groepsfoto.Vergeet ook zeker geen centje mee te nemen voor lekkere huibekes met 
chocomelk zie woordje groepsleiding voor meer info. 

 
10 november: marsepeinverkoop 10-12:30 

Vandaag gaan we onze jaarlijkse marsepein verkopen. We gaan 
langs van deur tot deur dus neem zeker je fiets mee en je liefste 

gezichtje. Vergeet ook geen rugzak mee te nemen om alles te 
dragen. 

 
17 november: het grote gezinsspel 10-12:30 
Vandaag spelen we het grote gezinsspel dus vergeet zeker niet alle mama’s, papa’s, 
broertjes, zusjes mee te nemen want het word een mega geweldig spel. 

 
24 november: familiezondag 

Vandaag is er geen scouts de leiding is op weekend dus dit betekend familiezondag. 
 Ga eens langs bij de bomma en bompa, tantes en 

nonkels. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Groetjes 
Jarne, Yoran, Morien, Aline  



 

 

 

 

Zondag 3 november: 9u-12u30: groepsfeest 

Vandaag is het groepsfeest. Kom dus in tip top uniform en met de fiets naar de 

scouts. Vergeet zeker geen 4 Euro mee te nemen voor de huibekes!!! 

 

Zondag 10 november: 10u-12u30: 

marsepeinverkoop 

De wereld draait om geld, De scouts dus 

ook. Vandaag gaan we dus marsepein 

verkopen. Neem best een rugzak mee en 

zet uw schattigste koppeke op. 

 

Zondag 17 november: 10u-12u30: koekskesvergadering 

Om jullie schitterende prestatie bij de 

marsepeinverkoop te vieren gaan we koekjes bakken. 

 

Weekend 22-24 november: geen vergadering 

Dit weekend neemt de leiding vakantie 

 

Zaterdag 30 november: eetavond 

Deze avond is het de kabouter à volonté pasta-

avond. Meer uitleg over wie, wat, waar, 

wanneer, waarom. Staat in de affiche hierboven 

(of onder). 

 

 

 

Een goei polleke van Robbe, Senne, Eva, Milko en Koen 



À Volonté
Pastabuffet van de kabouters van Sint-Hubertus.
Zeker komen is de boodschap!

PASTAAA!
 

€10

Scoutslokalen Sint-Hubertus. Waterstraat 39, Stabroek



I N FORMAT I E

Pasta-avond!

 

Wat?

À volonté  lekkere pasta eten. Wij bieden  een buffet van spaghetti bolognaise,

pasta pesto en vegetarische lasagna aan. Lekker!

 

Waar?

Waterstraat 39, Stabroek.

 

Wanneer?

Zaterdag 30 november om 18:00 gaan de deuren open.

 

Hoeveel?

Voor een spotprijsje van €10 p.p. kan u de hele avond lang smullen!

 

Hoe schrijf ik me in?

Door gewoon een mailtje met uw naam en aantal personen te sturen naar

kabouters@sint-hubertus.be en te storten op BE97 7755 9606 7849 met

vermelding van uw naam.

 

Kom met velen het zal in de kampkosten schelen!



Welpen November

Zondag 3 November

Het is GROEPSFEEST! Dat betekent dat jullie op tijd moeten klaar staan   
(10:00 UUR) met jullie fiets aan de scouts!! Vergeet zeker geen €4 voor 
jullie warme chocomelk, huibekes en jullie jaarteken na de kerk. De 
foto’s worden ook genomen dus zie dat jullie uniform in orde is.


Zondag 10 November 

Wij gaan MARSEPEIN VERKOPEN om wat 
centjes te verdienen voor ons kamp! Vergeet 
zeker geen rugzak, dat is altijd handig ;) 




Zondag 17 November 

Bereid jullie allemaal al maar voor want het is 
LADDERSPELVERGADERING! 

Wie weet word jij de winnaar?


Zondag 24 november 

Vandaag is het GEEN SCOUTS. Jullie kunnen lekker uitslapen 
en mogen naar de bomma gaan.


29-1 November/December

Het is WELPENWEEKEND! Bekijk 
zeker jullie weekendbrief voor meer 
informatie. Tot dan en we kijken er 
alvast naar uit!


Groetjes van jullie leiding:

Akela, Mang, Maralla, Bagheera en 
Rikki-Tikki-Tavi!



Welpenweekend 
29/11/2019 – 1/12/2019 

 

 

 

  

  



Beste ouders en Welpen 

Het weekend van 29 november tot 1 december gaan we terug naar de oorsprong van alle welpen: Jungle 

Book! Jullie kennen Akela, Maralla, Mang, Bagheera en Rikki-Tikki-Tavi al van op de scouts, maar zij 

hebben dit weekend jullie hulp nodig! Kom je mee helpen om de jungle te redden van de mensen, die onze 

thuis bedreigen?  

We verwachten jullie om 20:00 op het terrein van Chiro Sloepi Nieuwmoer: Kroonstraat 2 te Nieuwmoer, 

Kalmthout, achter gemeentelijke basisschool “De Maatjes”. Zorg dat je goed gegeten hebt en jezelf verkleedt 

als Mowgli of een Junglebeest! 

Wat je zeker niet mag vergeten: 

− Uniform  

− Reserve kleren  

− Kleren die nat mogen worden 

− Knuffel  

− Regenjas  

− Klakkebuis (indien je dit hebt, dient niet aangekocht te worden)  

− Toiletgerief  

− Verkleedkledij 

− De medische fiches online indienen 

− Paspoort  

− Matje en slaapzak  

− Medicatie indien nodig (met instructies) 

Wat je zeker moet vergeten: 

− Snoepgoed (tenzij je de leiding een plezier wil doen ;-)) 

− Gsm of andere elektronische apparaten 

− Slecht humeur 

− Slecht weer 

De strijd om onze jungle zal van 29 november 20:00 tot zondag 1 December 11:00 doorgaan. 

Aangezien jullie buikjes ook gevuld moeten worden, vragen wij 25 euro te storten op BE31 7795 9255 5755 

met je naam en achternaam in de vermelding. Gelieve dit te storten vóór 25 november! 

Voor noodgevallen: 

Rikki-Tikki-Tavi: 0470 216 275     

 

Akela: 0496 848 575

Tot dan,  
Jullie leiding,  
 
 

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

 



Krekel november Jogi’s 

 

De voorlaatste maand van 2019, en we gaan er een lap op geven zenne! 

2 november 

 Vandaag is het BBQ, kom dus zeker allemaal langs om 

lekker vleesjes te komen oppeuzelen die recht van de BBQ 

komen! Voor gezonden groentjes wordt natuurlijk ook gezorgd. 

En zelfs overheerlijk dessert zal aanwezig zijn! Tot dan! Meer 

info vinden jullie natuurlijk in het woordje van de 

groepsleiding… 

3 november 

 Het groepsfeest!!! Kom zeker allemaal met jullie fiets, die 

volledig in orde is, naar de scouts. Niet enkel jullie fiets 

moet in orde zijn, maar ook jullie hemd en de rest van jullie 

uniform! Vergeet geen 4 euro, want er zijn naar gewoonte 

ook weer lekkere huibkes en warme chocomelk! Zeker niet 

vergeten om jullie mooiste lacht te tonen op de foto’s die 

getrokken zullen worden. Voor meer info, zie het woordje van de 

groepsleiding. 

8 november 19u – 21u 

 Jippie, een leuke tocht in het donker!! Neem allemaal een 

fiets mee, want we gaan een super leuke dropping doen! 

Kleed jullie ook zeker warm genoeg aan, want het is een 

tocht om u tegen te zeggen! ;) Wie het beste kan 

kaartlezen zullen we vandaag uitmaken! Zeker komen 

dus! 

17 november 10u – 12u30 

 Wie is de sterkste, slimste, snelste, stoerste,… jonggids? Dit gaan 

we vandaag uitvechten in een heuse laddercompetitie! Zeker komen, 

zodat jullie voor jullie plaatsje op de ladder kunnen strijden! 

24 november 

 Ga allemaal maar op bezoek bij jullie grootouders, vrienden, 

… . Vandaag is jullie leiding zelfs op weekend. We zien jullie 

dus in december terug!  

 

Jullie leiding, 

Brent, Evelyne, Menno en Jenthe 



JOVE’S 
Zaterdag 2 november 18u-… 

Steak, ribbekes, satéke, …. Of liever een hamburger. Ja, je 

raadt het al het is tijd voor onze jaarlijkse BBQ op de 

scouts! Nodig vrienden, vriendinnen en familie uit voor 

deze onvergetelijke avond… meer info vinden jullie bij het 

voorwoord van de groepsleiding! Vergeet jullie niet in te 

schrijven! 

 

 

Zondag 3 november 9u-13u 

Vandaag komen jullie allemaal in perfect uniform 

+ fiets + 4 euro. GROEPSFEEST: Miske doen, 

fotoshooteke en nadien genieten we van de zalige 

huibekes… so be there or… .  

 

 

Vrijdag 8 november 19u-21u 

Sportief zijn is ook belangrijk in het leven daarom doen 

we vandaag een fotozoektocht maar met de fiets! Wees 

in PERFECT uniform aanwezig en vergeet je fiets niet 

     ! 

 

Zondag 17 november 10u-12u30 

Deze maand is de leukste/sportiefste maand van het jaar. Vandaag 

mogen jullie in sportkleren naar de scouts komen. We gaan testen wie de 

beste G-sporter is. Je maakt kans op een mooie prijs!  
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjm2djPqcnkAhXNJ1AKHWMHDogQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flectrr.be%2Fnl%2Ftags%2Fverkoper&psig=AOvVaw12-w9_-z6eHD3zs7GyLYZw&ust=1568310379707391


Zondag 24 november  

Jullie allerliefste leiding is op leidingsweekend dus jullie kunnen nog eens 

uitslapen en de mama en papa ambeteren ;) ! Graag zien we jullie 

volgende week weer terug! 

Stevige linker en dikke kus 

 

 

 

 

 

De leiding  

Jonas, Daan, Robbe en Lien 

Observerende Panda, Gevatte Olifant, Zorgeloze Slaapmuis en Schalkse 

Kikker 
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Krekel Givers November 
 

 

Zaterdag 2 november:  

Tis vandaag nen hele lekkere BBQ aanwezigheid is ni verplicht ma tzou leuk zen als we me zoveel 

mogelijk aanwezig kunnen zijn. Om 18u staan de kolen lekker chaud en kunt ge uw vlezeke bakken. Of 

groenten burger etc. voor de vegetariërs onder ons.  

 

Zondag 3 november 9:00-12:30:  

Groepsfeest, ni te missen dus onze vader zingen in de kerk en alle andere top schijven, erna goed eten. 

Het eeuwige kat en muis en dan de leukste foto’s nemen. LET OP DE UREN EN KOM MET DE FIETS! 

 

Zondag 10 november 10:00-12:30:  

Hij is er weer!!! Nee niet de Sint maar onze muug 

danke marsepein. Daarom gaan we vandaag onze 

salesmanager in ons boven halen en ist 

marsepeinverkoop! Komt me zoveel mogelijk want 

tis voor centjes voor op kamp.   

 

17 november 9:30-15:00:  

Boys and Girls vandaag spreken we om 9u30 af aan het station van kapellen. Neem een lunchpakket 

mee en €5. Want we gaan is een andere stad op stelten zetten. (Vergeet ook geen regenkledij moest er 

regen worden voorspelt)  

 

 

 

 

24 november: GEEN SCOUTS 

Tijd om is zondag me de bomma opstap te gaan want dit weekend is de leiding zelf op weekend.  



 

Krekel november 
 

Zaterdag en zondag 2-3 november: Bbq om 14u - groepsfeest om 9u 

Hmmmm… 2 november is het lekker genieten van een overheerlijke barbecue. 3 

november verwachten we jullie om 9u op de scouts met de fiets om naar de kerk te 

fietsen. Smeert die stembanden maar in, er zal gezongen worden.  

 

Zondag 10 november: 10u-12u30: marsepeinverkoop  

Haal allemaal de coole verkoop skills boven want er zal veel verkocht moeten 

worden! 

Pakt ne goeie zak mee om de marsepein in te 

gooien en we verzamelen allemaal stipt om 10u op de 

scouts.  

 

zondag 17 november: 10u-12u30 

Surprise mannekes want iemand van onze tak zal 

vandaag een fantastisch, mega cool en overdonderend 

spel in elkaar steken! Neem die mini-hersencelletjes maar mee, die zal je nodig 

hebben! 

 

Zaterdag en zondag 23-24 november: leiding weekend 

Allee vooruit terwijl de leiding maar weer eens op kroegentochtweekend vertrekt 

mogen wij ondertussen werken voor ons fantastisch kamp! We worden 

verwacht in de Jos om te tappen voor het gansrijden. Laat efkes weten of ge dit wilt 

komen doen ;).  

30 november: uren nog niet bekend : bakken 

en wat hebben we vandaag geleerd, stap 1 voeg er 

genoeg bier aan toe, stap 2 goed roeren, stap 3 

smakelijk! Vandaag gaan we cakejes bakken om te 

verkopen op de eetavond van de kabouters voor ons 

SUPER kamp. 
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