
 De 

Krekel 
April   

DÉ FUIF - - - - > 17 april 

 

DÉ ZANGAVOND - - - - > 18 april 

 

 

 



De maand april is de perfecte maand met iemand een grap uit te halen, te genieten van het warmer 

wordende weer en paaseieren te gaan zoeken op allerhande plaatsen. Het kan dan ook gebeuren dat 

er deze maand al eens iemand een deurklink vastpakt besmeurd met tandpasta, er een hoopje 

kinderen de bossen weer onveilig gaat maken en dat u mensen aantreft die paaseieren zijn aan het 

zoeken op allerhande plekken. 

Naast onze standaard bijeenkomsten op zondagochtend, proberen wij ook deze maand een paar 

extra activiteiten te voorzien voor jong en oud: Als eerste vind onze jaarlijkse traditie, De Fuif en De 

Zangavond, terug plaats. Namelijk aan de JOS in Stabroek, 17 en 18 april respectievelijk. Als u nog 

niet bekend bent met het event nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen. Die vrijdag in de 

namiddag voorzien wij met de leidingploeg eerst plezier voor de allerjongste kinderen. Er zal 

kindermuziek voorzien zijn, verse snacks en we hebben zelf geruchten gehoord dat er een 

springkasteel aanwezig zou kunnen zijn. Vervolgens nemen de iet wat oudere jongeren het over 

tijdens De Fuif. De dag nadien nodigen wij iedereen uit om gezellig bekende muzieknummers mee te 

zingen op De Zangavond. Meer info is terug te vinden op facebook, op de posters of door iemand van 

de leidingploeg aan te klampen. Voor de mensen die al wel bekend zijn met dit event, de uitleg 

hierboven is nog steeds even geldig, maar in plaats van een warm welkom krijgt u een warme 

welkom terug!  

Vervolgens kijken wij al graag vooruit en dan zien wij de kampen aankomen. De data daarvan zouden 

inmiddels al een tijdje op onze site te vinden zijn. Er is ook een ingevuld papier voor de mutualiteit op 

de site zodat jullie als ouder tot 100 euro kunnen terugvorderen van ons kamp. Ook willen wij er 

graag op wijzen dat als er mensen zijn die aanspraak willen maken op verminderd kampgeld, of die 

liever in schijven betalen dan alles in één keer, dat ook zeker mogelijk is! Stuur dan een mailtje naar 

groepsleiding@sint-hubertus.be of spreek iemand van de leidingploeg aan. De exacte informatie 

voor elk kamp volgt  wanneer de takleiding er zelf klaar voor is, hopelijk kijken jullie er even hard 

naar uit als wijzelf! 

Dan rest ons alleen nog maar te zeggen, een prettige dag/week/maand toegewenst en tot de naaste 

queeste! Ne scoutsgroet en een stevige linker, 

De groepies 

Jonas Mortelmans, Daan Lens, Jens Van Bouwel & Maarten Wens 

mailto:groepsleiding@sint-hubertus.be?subject=
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feesttent @ blokwegvelden
Deuren: 19u

Inkom+boekje=€4

ZATERDAG

Kerkstraat Hoevenen

  



Krekel kapoenen 
05/04/20 van 10:30-15:00 
Vandaag gaan we niet naar de scouts als je het raadsel kan 
oplossen weet je waar we heen gaan. Vergeet niet dat het 
andere uren zijn. We gaan er ook picknicken dus neem 
allemaal iets lekkers mee om daar op te eten. Hopelijk zien 
we jullie daar. 
 
12/04/20 van 10-12:30 
Surprise vandaag is het een verassing wat we gaan doen. 
Kom zeker met vele want het wordt een fantastisch leuke 
vergadering!!!  
 
17/04/20  
Jeeeej vandaag is het de kinderfuif bij de Jos. Schrijf je 
zeker in want het wordt een knaller van een fuif. Er zullen 

versnaperingen en drankjes 
aanwezig zijn.  
18/04/20  
Smeer allemaal jullie 
stembanden maar in want 
vanavond is het de zangavond. Kom zeker lekker mee zingen en 
swingen. Meer info over deze dagen in woordje groepsleiding. 
Dit zijn geen vergaderingen de leiding zal er rondlopen maar er 
worden dan geen spelletjes gespeeld met de groep. 
 
 

19/04/20  
Omdat het zo’n leuk feestweekend was en iedereen nog moe is van te feesten is het 
vandaag een uitslaap dagje. Slaap eens lekker lang uit of ga bij de bomma en bompa op 
bezoek. 
 
26/04/20 van 10-12:30 
Moederdag komt maar dichter en dichter. Vandaag gaan we cadeautjes maken voor onze 
liefste en mooiste mama’s. We gaan namelijk bloempotten versieren 
en we kunnen er dan de aller mooiste bloemetjes inzetten. De 

bloempotten die extra gemaakt zijn gaan we 
achteraf verkopen zodat we extra leuke 
dingen kunnen doen op het kamp. 
 
 
Dit was het al weer voor deze maand  

Dikke knuffels van jullie aller liefste leiding 
Jarne, Yoran, Morien, Aline 
 
De oplossing van het raadsel= mikerf, boerderij de mikerf in Brasschaat  



                       Kabouters April  
 

Zondag 05/04/2020      10u tot 12u30 

Doordat onze vorige poging in het water is gevallen hopen we op deze keer op wat beter weer . 

Laat nog 1 keer jullie beste kook skills zien want we doen vandaag onze cakeverkoop . 

 

Zondag 12/04/2020        10u tot 12u30 

 

Draag vandaag met trots de kleuren van u dorp . neem zeker u stalen ros mee . 

Vandaag gaan we ganzen rijden .  

Stalen ros = fiets     

 

Vrijdag  17/04/2020   van 18u tot 20u  

Het is weer tijd voor onze scouts hun jaarlijkse feest weekend . Maar omdat er geen feestje is zonder  

de kabouters zijn jullie uitgenodigd op onze kinderfuif . Deze zal doorgaan in de tent aan de jos . 

 

Adres : Kerkstraat 89, 2940 Stabroek 

 

 

Zondag 26/04/2020      10u tot 12u30 

 

Vandaag gaan we ons zelf eens verwennen . 

De leiding zal de scouts om toveren tot de  beste spa die je ooit zult zien . 

Het is dus tijd voor een lekker dagje wellnes  . 

 



աҽӀքҽղ 
5 april 10:00 tot 12:30


Bereid je al maar voor, en pak je verrekijker al maar boven want jullie gaan 
op een fotozoektocht! 


12 april 10: tot 12:30

Maralla was gisteren 11 april verjaard! Wat wordt ze toch oud, 19 jaar! 

Verkleed jullie allemaal als bompa of bomma!


17 april  

vandaag is het de kinderfuif! Smeer je dansbenen al maar in en kom naar 
de feesttent achter de Jos. We verwachten dat jullie, de welpen massaal 
aanwezig zullen zijn op deze legendarische editie. Voor meer info kun je 

terecht bij het woordje uitleg bovenaan de krekel.

18 april


 vanavond is het: Dé ZANGAVOND! 


26 april 10:00 tot 12:30

Om jullie skills wat te verbeteren houden we een technische vergadering. 


MARALLA, AKELA, MANG, RIKKI, BAGHEERA



18 april

Dé zangavond -
niet verplicht!

KREKEL JOGI'S

4 april 20u - 22u30

Dropping - kleed
jullie warm aan

26 april  10u - 12u30

Fietstocht -  kom
met de fiets

17 april

Dé (kinder)fuif -
niet verplicht maar

altijd gezellig :)

11 april 9u - 11u30

Paasbrunch - 
 neem allemaal
iets lekkers mee



Krekel April 
 

5 april: ganzenrijden 10:00-12:30 
 

 
Vandaag goan weij dieje gaaaans zenne kop deraf 
tjoepen moaten. Woj goan zien wie da keuning weurdt 
von scouts Sint-Hubertus jenge. Keumt allemoal met 
auwen stoalen reus en kleed auw noar jo gemeente. 
Veel plant dier en bakplezier. 
 
 

 
 
 
 
 
12 april: WC-rollen verkoop 10:00 -12:30 
 
Ge kent den drill, allemaal komen zodat we veel 
kunnen verdienen. De leiding zorgt voor de 
rollen, zorgen jullie maar voor de verkoopspraat. 
Pakt uwe stalen ros mee en we meeten aan den 
Aldi van Hoevenen  
 
 
 

 
 
19 april: Geen scouts kusjes.  
Het is kinderfuif 17 april, check zeker het woordje van de 
groepsleiding! 
 
 

 
26 april: estafette 10:00 – 12:30 
 
 
Vandaag gaan we allerlei estafette spelletjes 
spelen. Met water? Modder? Spaghetti? 
Kaarsen? Balken? Barbies? Kruiwagens? Karton? 
Melk? Cactussen en wie weet wat nog allemaal. 
Gewone uren en met kleren die vuil mogen 
worden alstublieft, dankuwel. 
 

 



Givers April 
 

Zaterdag 4 April 19u tot Zondag 11u: 

Boys and girls vandaag hebben wij jullie zaterdag avond ingepalmd. We spreken zaterdag op de scouts 
af om 19u en gaan zondag naar huis. Ik hoor jullie al denken wacht wah ow? Jazeker, wij maken der 
een cossy/actiegepakt nachtje van op de scouts!! Allen komen is de optie. Vergeet geen €5 sneuriekes 
en slaapgerief etc. mee te pakken zodat ge in de ochtend niet met honger naar huis moet. 

 

Zondag 12 April 10-12.30: 

Tijd om al die Ronald Mcdonald buikjes eraf te sporten. Tijd om van ons lam gat op te staan en om is 
goe opkijken naar de meer atletische mens rondom ons. Int kort: sportvergadering, dus pakt uw 
schoonste sportoutfit maar uit de kast.  

 

Vrijdag 17 April en zaterdag 18 April:  

Het is weer zover de twee beste feestjes van de polder: Dé Fuif en Dé Zangavond. Trommel al jullie 
vrienden op en dan zien wij jullie daar.  

Btw dit is geen scouts activiteit aangezien jullie leiding knap aan het werken is dan.  

 

24&25&26 April: 

We gaan nog is ergens anders slapen ook eh! Want wij zijn de polders even beu! Dus IT’S WEEKEND 
TIME. Verdere info volgt nog in de weekendbrief.  

 

 

Groetjes  

De leiding eh, wie anders. 


