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Goedemorgen, goeiemiddag of een goedenavond naargelang, 
  
Welkom in de maand december bij alweer het volgende woordje van de groepsleiding, of beter gezegd, woordjes 
van de groepsleiding. Zoals gewoonlijk zijn het uiteindelijk zelf zoveel woorden geworden dat het volledige zinnen 
van de groepsleiding zijn. Want ook deze maand staat er zoveel gepland dat we alweer geen idee hadden hoe we 
dat allemaal in één woordje konden samenvatten: 
  
Zo zal namelijk onze marsepeinverkoop nog blijven doorgaan deze maand, zolang de voorraad strekt. Dat wil 
zeggen dat er elke zondag na de vergaderingen, van 12:30 tot 13:00 ongeveer, in de gang enkele vrijwilligers van 
de ouderploeg te vinden zijn die die taak op hen nemen. Hiervoor worden nog steeds de volgende prijzen 
gehanteerd: €6 per halve en €11 per volledige kilo. Mjam. 
  
Ook de goede heilige man sinterklaas komt naar goede gewoonte op bezoek. We hebben de lieve man gevraagd 
om voor onze scouts en dagje vrij te maken en dat is ons gelukt op 8 december. Om dit vlot te laten verlopen 
komen de jongste takken (kapoenen, kabouters en welpen) om 10:00u op de scouts om de sint een warm (en 
hopelijk droog) welkom te geven en te ontdekken of ze ook braaf waren op de scouts. Vanaf jonggidsen & 
jongverkenners beginnen we die dag om 13:00u. 
  
De week erop, zaterdag 14 december, is het de eetavond van de jongverkenners. We willen de verassing van de 
menu nog niet te hard prijsgeven, maar we kunnen al wel melden dat ge uzelf maar beter zo wrap mogelijk 
inschrijft. Ook dat beloofd smullen te worden! 
  
Vervolgens hebben we ook initiatief genomen om met een prettig feestgevoel aan de kerstvakantie te starten: Zo 
zal er voor de kleinere kinderen, of voor andere individuen die zich vanbinnen nog heel jong en jeugdig voelen, 
het kinderkerst feest doorgaan. Dit houdt in dat  er in de namiddag, op 20 december, op de scouts, een heus 
feest zal doorgaan, met onder meer: muziek, spelletjes, een hapje en een drankje, versieringen… We verwijzen 
ook graag door naar de poster op de volgende pagina, niet alleen is deze mooi en maakt ze u al warm om te 
komen, ze geeft daarenboven nog wat praktische info.  
  
Diezelfde dag, ook  20 december dus, organiseren de jins hun winter jinfuif (een jinterfuif?): JINSIDE. Dus voor de 
iets grotere kinderen, of voor alle anderen die zich vanbinnen nog jong en jeugdig voelen, zeker welkom. Deze fuif 
zal doorgaan in De Jos, en begint om 21:00u. De jins hebben voor u enkele geweldige DJ’s geregeld en kijken 
ernaar uit u die avond te ontvangen en te bedienen. Ook zij hebben een poster met praktische info gemaakt om 
iedereen te lokken naar dit geweldige feest, die vindt u normaal terug achter de kinderkerstposter. Daarop staat 
opnieuw alles van praktische informatie. De opbrengsten hiervan gaan integraal naar het (buitenlandse) jin kamp. 
Be there or Be square! 
  
Om deze inmiddels veel te lange inleiding af te ronden, zouden wij graag nog melden dat als jullie thuis ergens 
knutselmateriaal hebben liggen dat niet meer echt gebruikt wordt, jullie dit altijd aan een van onze leiding mogen 
geven, die weten er misschien wel nog iets mee te doen. Wij zijn namelijk altijd geholpen met tweedehands 
materialen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor knutselgerief, maar tevens voor zaken zoals kampmateriaal, leren 
zetels om in te zitten, voorwerpen op wieltjes voor een wieltjesvergadering, noem het! We kunnen misschien niet 
met alles iets doen, maar we willen zeker proberen materialen een tweede kans te geven. Verkwisting tegengaan 
is tegenwoordig immers één van de hoofdpijlers van scouting! 
  
Meer valt er niet echt te zeggen. Hopelijk kijkt u er elke zondag even hard naar uit als wijzelf. Prettige feesten, 
een gelukkig nieuwjaar, tot in den draai. 
 
De groepsleiding 

WOORDJE GROEPSLEIDING 



 

Beste ouder(s), voogd en of kinderen, 

Op vrijdag 20 december organiseert de scouts van Hoevenen een 

heuse kinderkerstfuif en mini kerstmarktje.  

Tussen 18:00-22:00 uur zijn jullie allen welkom om te komen 

fuiven en te genieten van de kerstmarkt met zelfgemaakte 

werkjes van onze leden. 

Neem allemaal je neven, nichtjes, vriendjes of vriendinnetjes mee 

om samen te komen genieten van dit kerstfeest. 

Ouders, grootouders en/of kennissen zijn ook zeker welkom op 

de het kerstmarktje, er is drinken voorzien tegen een kleine 

vergoeding. Voor de ingeschreven kinderen is eten en drinken 

tijdens de kinderfuif gratis.  

Hoeveel kost de kinderfuif? € 8 per kind. 

Waar gaat dit alles door? Scoutslokalen te waterstraat 39, 

stabroek 

Tussen welke uren vind de kerstmarkt en kinderfuif plaats? 

Tussen 18:00 en 22:00 

Hoe kan ik inschrijven? Eva.debruyn@sint-hubertus.be 

Tot wanneer kan ik inschrijven? Tot 19 december 

Waarom doen we een kinderkerstfuif en kerstmarktje? Om 

centjes in te zamelen om de kampen van de kapoenen, kabouters 

en welpen extra leuk te maken. 

mailto:Eva.debruyn@sint-hubertus.be




Krekel kapoenen december 
 

DECEMBER, de maand van de feestdagen! Wij gaan daar op de scouts ook gebruik van maken om 

een hele maand te feesten. We beginnen de maand met onze goedheilig man en eindigen met de 

kerstboom. Genoeg redenen om te feesten. 

1 december 10:00-12:30 

Om de aller oudste en liefste man op aarde te eren, gaan we vandaag 

ons lokaal omtoveren tot een echte pietenboot vol met sinterklaas 

spullen en knutselwerkjes. We willen sinterklaas volgende week goed 

ontvangen dus als iedereen komt meehelpen kunnen we een mega 

cool lokaal maken!  

8 december 10:00-12:30 

Daar is ie dan! Sinterklaas komt naar onze scouts! Zorg dat je ultra flink bent op deze dag want 

misschien heeft zwarte piet zijn zak wel bij, of misschien heeft sinterklaas cadeautjes bij voor de 

brave kindjes. Hopelijk is de leiding ook braaf geweest dit jaar en krijgen wij ook een cadeautje van 

de sint       

15 december 10:00-12:30 

Knutselen is iets wat wij graag doen en deze maand extra veel omdat het feest is. Vandaag knutselen 

we voor onze kerstmarkt die volgende week (20 december) plaatsvindt TIJDENS de kinderkerstfuif. 

JA, je hoort het goed wij gaan onze eigen spullen knutselen om er daarna een heuse markt mee te 

maken. Heb je thuis nog knutsel spullen die je niet meer gebruikt en waarvan je denkt dat ze op de 

scouts een tweede leven zouden kunnen hebben, mag je ze altijd meenemen en misschien kunnen 

we ze op die moment nog wel gebruiken!  

20 december 18:00-22:00 

Vandaag is de dag dat alle kinderen van onze omstreken mogen komen fuiven, een ECHTE fuif voor 

alleen kinderen! De mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… mogen ook meekomen want er is een 

kerstmarktje waar zij zelfgemaakte spulletjes door onze kapoenen, welpen en kabouters kunnen 

kopen voor hele kleine prijsjes. Ook neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen meekomen, 

bekijk zeker de affiche en bijhorende brief voor meer informatie! Hopelijk zien wij jullie allemaal om 

mee te komen feesten! 

29 december 10:00-12:30 

Om de maand af te sluiten met nog een klein 

feestje, houden we ons allerlaatste echte feestje 

van het jaar. EEN KERSTFEESTJE! Iedereen kan 

een klein/mini cadeautje van maximum €3 

meenemen zodat we aan elkaar pakjes kunnen 

geven door allerlei spelletjes te spelen. Doe 

allemaal je mooiste kleren aan want het wordt 

een heus kerstfeest. 

 



Dit was onze laatste maand dit jaar, OOOOHHHHHH        

Wij als leiding hebben ons wel goed geamuseerd, hopelijk jullie ook! We zien jullie allemaal in 2020 

terug op de scouts met hopelijk nog steeds al jullie enthousiasme.  

Ciao en tot volgend jaar! 

Aline, Jarne, Yoran en Morien 

 



 

 

 

8 december: 10u-12u30: Sint 
Degene die stout zijn geweest het afgelopen jaar kunnen 

best thuis blijven want de lieve, goede sint komt weer 

van Spanje naar de scouts. 

 

15 december: 10u-12u30: knutselen 
Dit weekend hebben we een knutsel vergadering om 

versieringen te maken voor de kinderkerstfuif. 

 

20 december: 18u-22u: kinderkerstfuif 
Om de geboorte van ons jezeke te vieren organiseert de scouts een knalfuif in 

onze eigen scoutslokalen. Meer uitleg staat in de affiche/poster ergens in deze 

krekel.  

 

28 december:19u-21u: film 
Laat de andere takken maar in de kou 

buiten spelen. Wij gaan lekker gezellig een 

filmpke kijken. Een snackske en drankske 

zijn zeker aangeraden. 

 

 

 

 

 

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!!!! 

Groetjes van de kabouterleiding: Robbe, Milko, Eva, Senne en Koen 






December  
29 November - 1 December 
Zie weekendbrief! 

 

8 December 10:00-12:30 uur 
We zullen zien of jullie braaf genoeg zijn 
geweest afgelopen jaar, want 
SINTERKLAAS komt vandaag naar de 
scouts! 

15 December 10:00-12:30 
We gaan KNUTSELEN VOOR DE KINDERKERSTMARKT! 
We spreken af op de scouts, normale uren. Zie extra info in deze 
krekel over de Kinderkerstmarkt. 



20 December    18:00-22:00uur  
Waar is dat feestje??? Hier is dat Feestje!!! 
Het is kinderkerstfuif!! Doe jullie mooiste feest-kleren maar aan 
waar jullie goed in kunnen dansen. Zie extra info in de krekel over 
de Kinderkerstfuif.  

27 December !!!! 19:00- 
22:00 uur  
Neem allemaal een pakje mee 
van ongeveer €4 en doe jullie 
mooiste kostuum maar aan 
want het is KERSTFEEST!!  
We verwachten jullie om 19:00 
uur aan de scouts. Om 22:00 
uur mogen jullie terug naar 
huis gaan. 

 

Feestelijke groetjes 
van jullie leiding: 

Maralla  
Bagheera 
Akela 
Rikki 
Mang



’

1 10 12 30

Neem allemaal iets eetbaars mee (lekker of niet lekker, zelf te kiezen), maar weet wel dat er van alles 

geproefd moet worden! We gaan overheerlijk  vandaag!! Maar voor sommige 

ingrediënten moeten jullie nog wel jullie best doen, voordat deze jullie kant op komen. Misschien 

enige motivatie: hetgene dat jullie klaarmaken zal door ons geproefd worden. 

8 december 13u – 15u  

Vandaag komt de lieve sint weer aan, in de namiddag is er in zijn agenda nog een plaatsje 

voor ons vrij. Als jullie braaf zijn geweest hebben jullie zeker niks te vrezen, maar voor wie stout is 

geweest, is het opletten geblazen! 

15 december 10u – 12u30 

Neem allemaal jullie favoriete 

gezelschapsspel mee, wie 

weet is er voor de winnaar, een kleine verrassing  of verassing… wat is het nu juist?  

20 december 19u – 21u30  

Vandaag gaan we jullie dansbenen op het ijs testen, we gaan discoschaatsen!! Dit gaan 

we doen in Antarctica (Moerelei 119 – 121 - 2610 Wilrijk). Neem allemaal zeker €8, een 

identiteitskaart/kidsID en een paar handschoenen mee! Anders kan er niet geschaatst worden. 

Ouders, broers of zussen die graag de benen mee op het ijs komen strekken, zijn zeker meer dan 

welkom. 

29 10 – 12 30

Vandaag mogen jullie proberen uitbreken uit een , met 

niemand minder dan de leiding als jullie bewakers. Hopelijk staat het geluk deze dag aan jullie kant!  

 

Wij willen alvast ons kerstcadeau aan jullie bekend maken. 

Hou -  al maar vrij in 

jullie agenda! Dan gaan we namelijk op ons 1ste jogi weekend. Hou dit zeker vrij, want het beloven 3 

 dagen te worden! 

 

Jullie liefste leiding! 







Givers krekel 
 

1 december 10u-14u:   
vandaag gaan we opzoek naar de Eric van Looy in onszelf. Tijd om 
alweer een blockbuster van formaat te maken. Neem allemaal 
attributen/verkleedkleren mee om de film zo origineel mogelijk te 
maken. 
 
 
8 december 13u-15u: 
niets beter dan bezoek krijgen van ons goed heilig man, overladen 
worden met speelgoed en snoep of misschien wel onder handen 
genomen door de zwarte pieten. Zijn jullie braaf geweest dit jaar? 
We zullen het snel weten. 

  
 
 
14 december 19:30u-22:30u: 
het is weer tijd om rustig in de zetel te ploffen en een filmke te 
checken. Pakt allemaal een chipke en een drankske mee en voor 
de gezelligheid een dekentje als ge wilt.  
 
 
22 december 17:30u-22:30u: 
Meneer jezus is bijna geboren dus dat gaan we vieren. We gaan 
zelf een diner in elkaar steken, samen rond de kerstboom zitten 
en pakjes open doen. Neem hiervoor dus een pakje mee ter 
waarde van MAX 5 euries. Verder ook nog 4 euries voor het 
feestmaal. Tot dan xxx 
 
 



29 december: 
Ist al niet effe geleden dat ge de bomma nog hebt gezien? Vandaag 
dan de perfecte moment om ze nog eens te bezoeken. Het is 
namelijk familiezondag. Geniet allemaal van het nieuwe jaar en tot 
in 2020 
 
Dikke lebber, jullie giverleiding xxx  
 



 

 

 

 

VIII – XII – MMXIX   XIII u XXX - … 

Vandaag komt de man met de lange witte baard, rode mijter naar onze scouts! Zie 

maar dat je niets mispeutert anders zie je heel snel de juttezak! 

 

 

XIV – XII – MMXIX   uur met zen alle samen bespreken

  

We kunnen er niet snel genoeg mee beginnen: we doen een extra 

vroeg kerstfeestje! Neem een klein cadeautje mee van 5 euro waar je 

iemand anders heel blij mee zou kunnen maken! We maken het 

gewoon super gezellig en eten iets met zen alle op de scouts.  

 

 

XX – XII – MMXIX    uur nog afspreken  

Hier is die dan: onze enige echte jinfuif! Als je kan, kan je  alles mee klaar zetten. We kunnen tijdens 

de opzet ook samen iets eten (frietjes, pizza, …)  

 

 

XXIX – XII – MMXIX   X u – XII u XX 

Wie kent het beste Stabroek / Hoevenen? Dit gaan we vandaag te 

weten komen. Kom allemaal met een fiets (die in orde is       )!  

 

 

Veel succes met jullie examens!! 

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!! 

 




