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EETAVOND KAPOENEN - - - - > 7 maart 

 

DÉ QUIZ - - - - > 21 maart 

 

LEIDINGSWISSEL - - - - > 22 maart 

 

BAR HUBERT - - - - > 28 maart 

 

 

 



 

 

      Beste ouders, oud-leden en sympathisanten, 

 

Wij organiseren op zaterdag 28 maart om 20u een 

heuse bar Hubert!  

 

Wat houdt dit in? Bar Hubert is een café-avondje 

op de scouts waar alle ouders onze scoutsleiding 

een beetje beter leren kennen. Zo kunnen jullie 

een gezicht plakken op de verhalen van jullie 

scout!  

 

Drank en versnaperingen worden beschikbaar 

gesteld aan zeer scouteske prijzen.  

Hopelijk leren wij jullie, en jullie ons wat 

beter kennen op deze gezellige avond.  

 

Tot dan! 
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De jongste takken van scouts Sint-Hubertus presenteren: 

 

 

Ben jij de slimste van de polders? 

 

Scouts Sint Hubertus presenteert DE QUIZ te Waterstraat 39. Op 

21 maart openen de deuren om 18:30. Je kunt je inschrijven per 

ploeg van 6 personen. €18 per ploeg. Meer informatie is te 

vinden op de facebook pagina :  

https://facebook.com/events/s/de-

quiz/475879723116886/?ti=cl 
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https://facebook.com/events/s/de-quiz/475879723116886/?ti=cl&__mref=mb
https://facebook.com/events/s/de-quiz/475879723116886/?ti=cl&__mref=mb


Beste vrienden, familie en andere geweldige mensen, 

 

De derde maand van 2020 gaat van start en het belooft weer een TOP-maand te worden op de scouts! 

Er zijn deze maand geen eetavonden maar wel andere toffe activiteiten. Enkele belangrijke data van 

deze maand die benadrukt mogen worden:  

 

21 maart vindt de derde editie van de succesvolle quiz plaats op onze scouts. Als je 

nog niet ingeschreven bent, ga dan snel naar de volgende link en inschrijven is de 

boodschap! Plezier en uitdaging gegarandeerd! 

https://forms.gle/Wxe9SAJammsU3QNF9 

 

22 maart is er een speciale vergadering voor de hele scouts want dan verandert 

namelijk de leidingsploeg: leidingswissel! Iedere tak krijgt voor die dag andere leiding 

die een super tof spel hebben gemaakt.  

Wij kijken er alvast naar uit, megaaaa spannnendddd! 

 

Als er nog vragen zijn mag je de groepsleiding altijd aanspreken of een mailtje sturen. 

 

Aan de krekel te zien zullen de zondagen weer voorbijvliegen met al die leuke activiteiten. Plezier 

gegarandeerd dus zeker allemaal komen! 

 

Ne hele stevige maar aangename linker, 

De groepsleiding van Scouts Sint-Hubertus 

https://forms.gle/Wxe9SAJammsU3QNF9


 

 

 

MAART 2020 
Zondag 1 maart 2020 10:00-12:30 (de uren kunnen nog veranderen, hou de whatsapp groep in de 

gaten) 

Vandaag oefenen we voor onze eetavond! Er komt een avond waarop wij (kapoenen en de leiding 

natuurlijk) alle mama’s, papa’s, bomma’s, bompa’s, buren, neven, nichten of eender wie uitnodigen 

om gezellig samen te komen smullen van een lekker gerecht. Wat dat gerecht gaat zijn dat wordt nog 

meegedeeld maar hierbij alvast een voorproever: https://www.youtube.com/watch?v=Tnd3Mf2rJuc 

We gaan een optreden doen op de eetavond met zen allen om deze avond nog gezelliger te maken 

dan dat hij al is. Haal dus je zang-, acteer-, knutselkunsten naar boven want die kan je zeker 

gebruiken vandaag. 

Ps: wie de meeste mensen uitnodigt (mensen die je effectief kent. Heel Stabroek/ Hoevenen 

uitnodigen, past helaas niet in onze scoutslokalen       ) krijgt op de eetavond nog een leuke beloning! 

Zaterdag 7 maart 2020 18:00-…  

kapoenen aanwezig om 17:00 

Hier is hij dan, onze eetavond! Hopelijk hebben jullie veel mensen uitgenodigd om mee te komen 

smullen. De kapoenen die meedoen met het optreden, zouden een uurtje op voorhand aanwezig 

moeten zijn. We houden in dat uurtje een generale repetitie.  

De genodigden zijn welkom vanaf 18 uur. Vergeet niet in te schrijven moest je dat nog niet hebben 

gedaan, de link staat op de facebook pagina en is via mail doorgestuurd. 

Zondag 15 maart 2020  

Jippie! Vandaag kan iedereen lekkere pannenkoeken gaan eten bij de bomma/oma/bompa/opa of 

gewoon thuis want vandaag is het familiedag. Geef je familie vandaag een extra knuffel, geniet van 

de gezelligheid. We zien elkaar volgende week terug. 

Zondag 22 maart 2020 10:00-12:30 

Vandaag komt er een andere leiding bij de kapoenen. De leiding wisselt onderling van tak waardoor 

jullie een super leuke nieuwe leiding krijgen voor 1 dag. Zij hebben een geweldig leuk spel gemaakt 

en verwachten jullie met super veel te zien (zoals elke zondag dus      ).  

Zondag 29 maart 2020 10:00-12:30 

Om de maand maart af te sluiten met een echt scoutsspel, spelen we vandaag een bosspel. Geen 

gewoon bosspel maar een bosspel wat je nog nooit gespeeld hebt! Ben je benieuwd hoe dat werkt? 

Kom dan zeker meespelen vandaag! Vergeet niet dat vandaag de klok een uur vooruit gaat, 

misschien heeft dat iets te maken met het bosspel vandaag?  

Voila de maand maart is weer voorbijgevlogen… Bunny is blij want april is zijn favoriete maand.  

Tot snel! Jullie leiding Aline, Yoran, Jarne en Morien 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnd3Mf2rJuc


Krekel Kabouters Maart 
 

Zondag 01/03/2020  10u tot 12u30 

Doe vandaag allemaal stevige schoenen aan. Want het is weer  

Tijd voor een klassieker . We spellen éen BOspEL . 

 

Zondag 08/03/2020  10u tot 12u30 

Vandaag trekken we naar de hoge bergen . Doe allemaal jullie schotse rok maar aan . 

En smeer jullie spieren maar in. Het is weer tijd voor de Highland games 

 

Zondag 15/03/2020  10u tot 12u30 

We kunnen nog niet te veel zeggen over vandaag,  Maaar kom allemaal verkleed als jongen . 

En dan maken we er weer een leuke zondag van. 

 

Zondag 22/nuldrie / 2020        10u tot 12u30 

Vandaag spellen  jullie een kei leuk spel maar niet met ons . 

Er komt namelijk andere leiding . Dus wees braaf en dat we geen klachten horen eh . 

 

27,28 en 29 maart 2020   

Jullie hebben er lang op moeten wachten maar het is eindelijk zover . De kabouters gaan op weekend 

. Alle details vind je op onze weekend brief die zal doorgestuurd worden via mail. Heeft u voor 

01/03/2020 geen mail ontvangen . Laat het de kabouterleiding weten . 

 

Veeeeeel knuffels van jullie toffe leiding xxx 



Krekel Welpen maart 

Zondag 1 maart, 10:00 – 12:30 

Joepie! Nog 122 dagen en we vertrekken op kamp!!! De 

perfecte gelegenheid om ons nog eens goed in conditie te 

werken. Trek jullie meest sportieve outfit aan, want we gaan 

nog is heel intensief sporten vandaag. 

Zondag 8 maart, 10:00 – 12:30 

We hebben gehoord dat er in Hoevenen heel veel zoetebekken zitten. Vandaag gaan we 

deze zoetebekken zoeken, en er cake aan verkopen om hun honger te stillen! Neem 

vandaag allemaal een zelfgemaakte cake, of wafels, of cupcakes, of koekjes, … mee om te 

verkopen! 

 

Zondag 15 maart, 10:00 – 12:30 

Vandaag gaan we leren hoe het is om in andermans schoenen te staan. Oei 

hoe doen we dat? Heel simpel! Iedereen moet verkleed komen als kabouter. 

Kom tonen dat de Welpen zelfs als Kabouter alles aankunnen! 

 

Zondag 22 maart 10:00 – 12:30  

De Welpen moeten het vandaag zonder hun megacoole leiding stellen. We trekken 

namelijk elke week lootjes over welke tak welke leidingsploeg krijgt, maar deze week heeft 

een andere leidingsploeg de Welpen gekregen! Wij zijn er zeker van dat die dat minstens 

even goed gaan doen! 

Zondag 29 maart, 10:00 – 12:30 

De maand maart zit er weer al op Welpen! Wat vliegt de tijd toch weer. We gaan eindigen 

met een echte klassieker: het grote drugsspel! Trek dus allemaal kleren aan waarmee je in 

het bos kan spelen! 

 

Ne stevige linker van jullie leiding, en een minder stevige linker van Akela!  

 



Krekel jonggidsen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 maart 10u – 12u30 

Vandaag mogen jullie allemaal in jullie mooiste schotse 

rok komen! Het zijn highlandgames! Wie is de sterkste 

jonggids? Wie is de beste doorzetter? Wie is er een 

teamspeler? Dit zullen we allemaal ontdekken op 1 

maart. Zeker komen is dus de boodschap 

8 maart 10u – 12u30 

Neem vandaag allemaal 7 euro mee. 7 euro, voor 

wat is dat nodig? We gaan een 

knutselvergadering houden, MAAR er worden 

geen prulletjes geknutseld vandaar de 7 euro. 

Iedereen gaat naar huis met een heel mooie en 

vooral haar eigen knutselwerk. Als je benieuwd 

bent welk we gaan knutselen, zeker komen!! 

Laat op voorhand ook zeker weten of je komt of 

niet zo weten wij hoeveel materiaal we moeten 

voorzien. 

15 maart 

Familiezondag, ga allemaal 

eens bij de bomma op bezoek, 

zet jullie mooiste lach nog eens 

op. 

22 maart 10u – 12u30 

Vandaag is het ook voor ons een verrassing wie 

jullie leiding zal geven. Heel het leidingteam zal 

door elkaar gegooid worden en een andere 

indeling krijgen zodat jullie eens kennis maken 

met andere leiding en andere zotte ideeën! 

 29 maart 10u – 12u30 

Bijna 1 april!! Wat is er dan leuker dan ons voorbereiden 

op de grappigste dag van het jaar! Neem allemaal iets mee 

waar je om moet lachen, en we maken er een vergadering 

van, waarbij je buik pijn doet van het lachen! ☺ 

 

Jullie Leiding! 



Krekel maart 
 

Zondag 8 maart: 10u-12u30 

Techniekenvergadering.  Dit  is  zeer  belangrijk  voor  op  kamp,  vooral  voor  de  tweedejaars,  dus 

kom  zeker! 

 

Zondag 15 maart:  

Familiezondag,  ga  vandaag  eens  naar  den  bompa. 

 

Zondag 22 maart: 10u-12u30 

Leidingswissel,  vandaag  ziet  ge  eens  wat  andere  gezichten.  Veel  plezier! 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 maart: 19u-11u 

Dropping  en  overnachting.  Neem  zeker  slaapgerief  (inclusief  toiletgerief)  en  4  euro  mee. 

 

Winkywinkywenkbrauw, 

Viooltjes  zijn  rood  HAHA 

Lien,  Daan,  Robbe  en  Jonas 

A B C D E F G H I J 

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z a b c d 

U V W X Y Z a b c d 

e f g h i j k l m n 

e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x 

o p q r s t u v w x 

y z 

y z 

 

 

 



 

Maart 
Zondag O1/03  10u – 15u 

Tijdens deze vergadering gaan wij nog eens centjes 

inzamelen voor ons kamp. Maar dit doen we eens op 

een originele manier! Wij vragen dan ook dat 

iedereen aanwezig is én met de fiets. 

Vrijdag 06/03  20u-22u30 

Wij gaan op dropping! Lukt het jullie om de weg terug te 

vinden in deze avond vol verrassingen? Expeditie 

Robinson, de Mol of Go-IV zijn er niks tegen in 

vergelijking met onze dropping. Slimme en strategische 

plannen moeten worden gesmeed… benieuwd? Komen 

is de boodschap!  

 

 
15/03 

Vandaag is het familiezondag. Ga een langs bij de bomma, 

bompa, nonkel, tante of eens naar de kerk! 

Zondag 22/03  10u-12u30 

We gooien heel de scouts even helemaal om. De 

leiding wisselt van tak. Hoe of wat is ook voor ons nog 

een verrassing! 

Zondag 29/03  10u-12u30 

We hebben horen vallen dat de givers alle 

pleinspelletjes zijn vergeten en deze eigenlijk 

helemaal niet meer kunnen… Vandaag gaan we het 

tegendeel bewijzen! 


