
 De 

Krekel 
Januari   

 

12 Jan - - - - - - > oud-leidings vergadering 

 

19 Jan - - - - - - > ouderploeg vergadering  

 

 

 



Kapoenen 
Zondag 5 januari 9.45-12.45: schaatsen 
Joepiiiii!!!! Vandaag gaan we schaatsen in Kapellen. De leiding zal nog 
meedelen hoeveel eurootjes je exact moet meenemen. Vergeet zeker ook je 
handschoenen, muts, dikke jas of sjaal mee zodat je het zeker niet koud gaat 

hebben. Let op de uren zijn niet de normale uren.  
 
 
 

Zondg 12 januari 10-12.30: oudleidingvergadering 
De examens zijn weer begonnen dus dit zorgt dat jullie de leiding gaan  

wisselen voor de oudleiding. Zij zorgen voor een mega cool spel voor 
jullie dus  

zorg zeker dat je aanwezig bent. 
  

Zondag 19 januari 10-12.30: ouderploegvergadering 
Vandaag nemen de mama’s en papa’s van de ouderploeg het  
over zij zorgen dit jaar weer voor een mega tof spel. Zie dat je dit zeker niet mist. 
 

 
Vrijdag 24 januari 19-21: filmavond 

Vanavond is het tijd voor onze eerste filmavond van het jaar. Neem 
allemaal een chipje en drankje mee. Kom ook zeker in je mega leuke 

pyjama of onesie. Vergeet je dekentje en of kussentje niet 
om lekker op te zitten. De leiding zorgt voor een paar 

films maar als jij nu egt je lievelingsfilm wilt kijken mag je 
die meenemen zodat we kunnen kiezen welke het 

uiteindelijk wordt. 
 
 

 

 

 

 

 
Groetjes jullie leiding, 
 Morien    Jarne   Yoran    Aline 

 



 
 

5/01/2020: 3 koningen: 10u-12u30 
3 koninge, 3 koninge. Geef mij ne nieuwe hoed. 

Mene ouwe is verslete … Jullie kenne de rest 

natuurlijk. Vandaag gaan we dus 3 koningen 

vieren. Kom verkleed en neem eventueel een 

(rug)zakske mee. 

 

12/01/2020: oud-leiding vergadering: 10u-12u30 
Vandaag bereidt de oud-leiding van onze scouts een super toffe vergadering 

voor. Speciaal voor jullie. 

19/01/2020: ouderploeg vergadering : 10u-12u30 
Vandaag maakt onze legendarische ouderploeg een vergadering voor jullie. 

Houd u maar vast, het ga ne knaller worde. 

 

26/01/2020: ontbijt/brunch vergadering: 

10u-12u30 
Vandaag gaan we gezellig samen 

ontbijten/brunchen op de scouts. Breng ook 4 

Euro mee. 

 

 

 

Groetjes kabouterleiding. 

 

 

 



Krekel welpen januari 

 

Zondag 5 januari (2020!!!!) 10-12.30: vandaag gaan we de mensen nog eens lastig vallen door 

te -zingen over hoeden! Het is namelijk drie koningen. Kom allemaal verkleed en oefen de 

iedjes al maar goed in!: 

 

Zondag 12 januari 10-12.30: dit weekend vertrouwen wij jullie toe aan de oud leiding. Deze 

hebben een super mega cool hebben voorbereid, wat je wel kan verwachten met zoveel 

ervaring. 

 

Zondag 19 januari 10-12.30: we zullen jullie opnieuw moeten afstaan, maar deze keer aan de 

ouderploeg. Ze hebben op OTW super goed voor jullie gezorgd dus ik heb er vertrouwen in 

dat het vandaag ook dik in orde komt! 

 

Vrijdag 24 januari 20-22.30: pak allemaal een dekentje mee om goed warm te blijven, want 

vanavond is het filmavond!!!   

 

 



Krekel jonggidsen januari 
 

 

3 januari (19u30-21u30)  

Neem allemaal een dekentje en een snoepertje mee, 

want we gaan ons in de zetel ploffen om een leuke 

film te zien. Stuur suggesties zeker optijd door, 

dan proberen wij deze te regelen! 

 

 

12 januari (10u-12u30) 

Vandaag zullen de oud-leiding een super-deluxe-geweldig-cool-… spel 

voor jullie in elkaar steken! De leiding heeft examens, dus kan helaas niet 

aanwezig zijn!  

 

 

 

19 10 12 30

 

 

 

26 januari (10u-12u30)  

Om een topmaand af te sluiten hebben we een heuse 

verrassing voor jullie in petto!!! Zeker komen, want 

verrassingen zijn enkel en alleen maar spannend en 

leuk! ☺ 

 

 

Jullie leiding!  



Krekel janvier 
 

4 Janvier: 3 koningen 19:00-21:00 

 
6 januari is het 3 koningen. Aangezien dat een maandag 

is gaan we 2 dagen vroeger op pad. Kom verkleed als 1 

van de 3 koningen en kleed je warm aan! Hoe meer 

zielen = hoe meer centjes = hoe toffer het kamp. 

  

 

12 Janvier: oudleidingsvergadering 10:00-12:30 

 
Vandaag krijgen jullie leiding van echte ancients. Ze zijn jaren actief geweest in 

het vak en zullen vandaag laten zien dat ze nog steeds capabel zijn. Wie het juist 

wordt zal je pas vandaag te weten komen. 

 

19 Janvier: Leiding van de ouderploeg!! 10:00-12:30 

 
Jullie kennen allemaal ongetwijfeld de 

ouderploeg. Deze superhelden koken voor 

ons op opententenweekend, delen huibekes 

en chocomelk uit en doen nog zoveel meer 

voor de scouts. Vandaag gaan ze zelfs 

leiding geven aan jullie :o. 

Naar horen zeggen wordt dit een fantastisch 

spel… Veel plezier! 

 

 

24 Janvier: casinoavond 20:00-22:00 

 
Nog steeds aan het zwoegen in de 

boeken. Deze week gaan we nog 

is ne goeien oude casinoavond in 

elkaar steken. Wie zal het meeste 

geld hebben op het einde van deze 

avond? Wie zal zichzelf blut 

spelen? Als ge ni komt zulde het 

nooit weten! 

 



 

G i v E R S 
Januari 

Zaterdag 04/01   19u – 21u 

Driekoningen, driekoningen geeft mij nen nieuwe hoed, mijnen 

oude is versleten ons moeder magt ni weten, …. Leer de rest van 

het liedje maar waaaaant wij gaan driekoningen zingen!! Wees 

zo talrijk aanwezig, hoe meer givers, hoe meer centjes!! DE GENE 

DIE HET BEST VERKLEED IS KRIJGT EEN EXTRAATJE! 

Zondag 12/01   10u-12u30 

Mist ge de leidingsploeg van vorig jaar toch wel een beetje? Dan is er 

goe nieuws!! Zij zorgen namelijk deze zondag voor een kei graaf spel! 

Zondag 19/01  10u-12u30 

De leiding zit nog diep met hun neuzen in de boeken voor de examens, al 

een geluk hebben wij een geweldige ouderploeg die ons uit de nood komt 

redden, wat ze gaan doen? Dat is nog een verrassing maar wie er niet bij is, is 

een…  

Zaterdag 25/01   20u – 22u30 

Het is casinooooo avond, tijd om al die centjes die we van de 

bomma hebben gekregen in te zetten! Zoals elke casinoavond zit 

deze avond vol wendingen… mwahahaha 

Prettig nieuwjaar  

 
Xoxo jullie mega leuke leiding! 




