
DE  
KREKEL

September/Oktober                           
OTW                                      19-20 SEP 
DAG V/D JEUGDBEWEGING  16 OKT 
Eetavond Welpen                     24 OKT 



 

Deze krekel is de eerste van het jaar, een exemplaar om een heel jaar bij te houden 
en te koesteren. Alles wat u moet weten staat hierin! 
ledere maand maken wij 'de krekel'; ons programmaboekje. De leiding van elke tak 
krijgt hierin het woord en zal uitleggen wat er elke zondag te beleven zal zijn. Ook 
zullen er af en toe aankondigingen verschijnen voor eetavonden of andere 
activiteiten. Neem rustig de tijd om dit allemaal door te lezen en we hopen jullie te 
zien op het opententenweekend 19-20 september ! 

IN DIT STARTNUMMER

HET VOORBLAD 
Lijkt op het eerste zicht niet zo belangrijk, maar 
de belangrijkste data staan er steeds op 
vermeld. Altijd handig! 

LIJST VAN DE LEIDING 
Heeft u een vraag voor de leiding? Dan kan u 
de gegevens altijd op deze pagina terugvinden 
vanaf volgende maand! 

WOORDJE VAN DE 
GROEPSLEIDING 
Hierin staan belangrijke zaken zoals nieuws 
over lokalen, kampdata, groepsactiviteiten, ... 
in detail uitgeschreven door iemand van de 
groepsleiding. 

LIDGELD 
Over het hoeveel en het waarom 

UNIFORM 
Handig om erbij te nemen als je niet juist meer 
weet welk kenteken waar moet hangen. 

OPENTENTENWEEKEND 
Alles wat je over dit openingsweekend moet 
weten! 

WIE WE ZIJN 
Een kleine voorstelling van onszelf met alle 
beknopte info zoals werkingsuren en waar we 
mee bezig zijn. 

ONZE TAKKEN 
Een kleine voorstelling van de verschillende 
groepen per leeftijd. 

OUDERPLOEG 

BELANGRIJKE DATA
▪ 16 oktober: dag van de jeugdbeweging, ga allemaal in je uniform naar school 

▪ 7 november: BBQ + START MARSEPEINVERKOOP 

▪ 8 november: groepsfeest, groepsfoto’s en heerlijke huibekes 

▪ 21-22 november: de leiding is op weekend, dus voor niemand scouts 

INLEIDEND WOORDJE



 

Op deze pagina vindt u vanaf de volgende krekel alle contactgegevens terug die u 
moet hebben indien u vragen zou hebben. Voorlopig geven wij enkel de 
emailadressen vrij van onze takken (= verschillende groepen). Kwestie van de 
spanning erin te houden!

GROEPSLEIDING 
groepsleiding@sint-hubertus.be 

KAPOENEN 
kapoenen@sint-hubertus.be 

KABOUTERS 
kabouters@sint-hubertus.be 

WELPEN 
welpen@sint-hubertus.be 

JONGGIDSEN 
jonggidsen@sint-hubertus.be 

JONGVERKENNERS 
jongverkenners@sint-hubertus.be 

GIVERS 
givers@sint-hubertus.be 

JINS 
jins@sint-hubertus.be 

OUDERPLOEG 
ouderploeg@sint-hubertus.be 

 

LIJST VAN DE LEIDING

Jullie kunnen ons ook altijd terugvinden via onze openbare 
facebookgroep waar we regelmatig nieuws en foto's proberen te delen!

SCOUTS SINT-HUBERTUS HOEVENEN

Volg ons op INSTAGRAM: 
scouts_sint_hubertus_hoevenen

Onze site is recent vernieuwd en zal ten alle tijden up to date 
zijn. Ga zeker eens een kijkje nemen!

mailto:ouderploeg@sint-hubertus.be


 

 
   WOORDJE GROEPSLEIDING

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Hopelijk hebben jullie allemaal een leuke stay-cation gehad en zijn jullie al bekomen van het 
fantastisch leuke scoutskamp want we gaan er weer in vliegen! Het gaat weer een scoutsjaar 
worden vol plezier! Wij kijken er alvast naar uit.  

De scouts kan weer in real-life doorgaan en daar zijn wij heel blij om! 
Maar ook dit jaar zal het geen ‘gewoon’ scoutsjaar zijn. Omwille van de corona-epidemie zullen nog 
een aantal maatregelen van kracht zijn. We gaan deze regels goed opvolgen zodat we zo snel 
mogelijk weer naar het normale kunnen gaan! 

Wat houden deze regels in? 

Handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen. Een van de belangrijkste (en 
simpelste!) handelingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zullen niet enkel 
onze handen wassen/ontsmetten maar ook alle oppervlakken die veel worden aangeraakt.  
Het scoutsjaar zal moeten beginnen in bubbels van maximum 50 personen m.a.w. elke tak is een 
aparte bubbel. Dit houdt in dat het opententenweekend niet kan doorgaan zoals andere jaren. De 
activiteit met de oude tak zal niet zoals normaal kunnen doorgaan omdat we dan bubbels gaan 
mengen. In de plaats daarvan voorzien wij een online spel voor iedereen! Voor de overgang op 
zondag 20 september hebben we onze koppen bij elkaar gestoken en een leuk (veilig) alternatief 
bedacht. Meer info kunnen jullie vinden bij de uitleg van het opententenweekend.  

Niet enkel OTW krijgt dit jaar een nieuw (corona)jasje, ook de wekelijkse werking van onze scouts 
zal een beetje veranderen. De jongste takken – dit zijn de kapoenen, kabouters en welpen – 
zullen nog steeds op zondag van 10u30 tot 12u30 scouts hebben maar de oudste takken – de 
jonggidsen, jongverkenners en givers – zullen zolang de regels van de bubbels geldt van 13u tot 
15u30 scouts hebben. Zo kan de afstand tussen de takken bewaard worden tijdens de 
vergaderingen maar eveneens de afstand tussen de ouders die hun kinderen komen ophalen. De 
verdere planning van het jaar kunnen jullie steeds vinden in de maandelijkse krekel. Deze zal terug 
te vinden zijn op onze site: www.sint-hubertus.be. Hier staan de activiteiten per tak in maar ook de 
evenementen van de scouts. 

Als je graag eens wilt komen proberen op de scouts mag je dit drie keer doen vooraleer je lidgeld 
moet betalen. Maar je gaat slechts één vergadring nodig hebben om te beseffen hoe leuk de scouts 
wel niet is! Verderop in de krekel vind je meer info over het lidgeld, het uniform, de krekel, … 

De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar gebeuren dit jaar online via volgende link: https://
forms.gle/d57UfeQ4V3X8yBYu5 (deze link is ook terug te vinden op onze site). Het lidgeld wordt 
betaald via overschrijving. Meer info vind je verder in de krekel bij lidgeld. 

Tot slot kunnen verloren voorwerpen teruggevonden worden op de tafel in de gang. Neem zeker 
een kijkje tijdens OTW. 

Hopelijk tot snel! 

Ne stevige linker, 
Dieter, Daan en Julie 

http://www.sint-hubertus.be
https://forms.gle/d57UfeQ4V3X8yBYu5
https://forms.gle/d57UfeQ4V3X8yBYu5
http://www.sint-hubertus.be
https://forms.gle/d57UfeQ4V3X8yBYu5
https://forms.gle/d57UfeQ4V3X8yBYu5


  CORONAMAATREGELEN

Omdat het voor iedereen nieuw is zullen we de coronamaatregelen nog 
eens op een rijtje zetten zodat er zich geen problemen vormen.  

Voor de ouders:  

Als je uw kind brengt/afhaalt zet je 
uw mondmasker op en bewaar je 
1,5m afstand tot andere personen. 

Inschrijven is dit jaar online! Deze 
link is terug te vinden zowel bij 
woordje van de groepsleiding als op 
de site.

Opententenweekend zal dit jaar 
anders verlopen: enkel op zondag 
komen we naar de scouts! Voor 
meer info zie uitleg OTW.

Voor onze leden:  

Zit je bij de kapoenen, kabouters of welpen? De scouts gaat dan gewoon door van 
10u00 tot 12u30 zoals altijd. Als er broertjes/zusjes/vriendjes/… in een andere tak 
zitten, mag je daar niet naartoe gaan tijdens de vergadering. Je mag enkel spelen met 
kinderen van je eigen tak (bubbel)! 

Zit je bij de jonggidsen, jongverkenners of de givers? De scouts gaat zolang deze 
maatregelen gelden doorgaan van 13u00 tot 15u30. (Joepie! Eens uitslapen op 
zondag ☺ ) Ook voor jullie geldt natuurlijk de regel van de bubbels: geen contact met 
kinderen van andere takken (bubbels). Daarom moeten jullie ook een mondmasker 
opzetten als jullie op de scouts aankomen tot je alleen met je eigen tak bent. 



 

Wij zijn de "scouts van Hoevenen"; officieel: "Scouts en 
gidsen 88-89 Sint-Hubertus Hoevenen". En onze lokalen zijn 

gevestigd in de Waterstraat 39 te Stabroek. 
 

WANNEER ZIJN WIJ ACTIEF?
Wel eigenlijk zo'n beetje altijd, maar voor  
jullie kinderen maken wij er iedere  
zondagvoormiddag van 10u tot 12.30u een  
leuke vergadering van! Deze uren durven echter  
al eens te variëren naargelang de activiteit die we  
gaan doen. OPGELET! GEDURENDE DE  
CORONAMAATREGELEN HANTEREN  
WE ANDERE UREN VOOR DE OUDSTE TAKKEN! 

WAT DOEN WE ZOAL? 
De activiteiten bij ons variëren naargelang de leeftijdsgroep  

waar u kind bij terecht zal komen.  
Deze zijn telkens afgestemd op het kunnen van de kinderen.  

Als jij ook wil spelen, leren, sjorren, slapen 
in tenten, enz. ... dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen! 

De fraaie constructies die we bouwen,  
de spelletjes die we spelen,  de vriendjes die je er ontmoet, ...  

zullen tot de verbeelding spreken! 

Wat zijn de voorwaarde om bij ons de fijnste 
zondagvoormiddagen te beleven?
Wij richten ons op jongeren tussen 6 en 18 jaar. Onze werkjaren vallen samen met 
schooljaren, dus vanaf het eerste leerjaar (iedereen geboren in 2013) kunnen de jongsten 
onder ons al bij de Kapoenen terecht! ledereen is welkom om eens te komen proeven van 
scouting! Als je wilt komen proberen, volstaat het om die zondagochtend even langs te gaan 
bij onze groepsleiding in het leidingslokaal. 

 WIE ZIJN WIJ

Wie kan u contacteren voor meer informatie?  

Stuur een mailtje naar de groepsleiding: 

 groepsleiding@sint-hubertus.be 



 

 

 

 
 

  ONZE TAKKEN

KAPOENEN
meisjes en jongens 
van 6 tot 8 jaar 

KABOUTERS
meisjes van 
8 tot 11 jaar

WELPEN 
jongens van 
8 tot 11 jaar

JONGGIDSEN 

meisjes van 
11 tot 14 jaar

JONGVERKENNERS 

jongens van 
11 tot 14 jaar

GIVERS
meisjes en jongens 
van 14 tot 17 jaar

JINS 
Meisjes en jongens  

18 jaar

Trooper 
Wij hebben met onze scouts ook een 
trooper-pagina! Als u via onze trooper-
pagina naar uw favoriete webshop surft 
en vervolgens uw online aankopen doet, 
krijgen wij van de webshop een 
percentje van uw bestelling zonder dat 
u extra hoeft te betalen. Dit is een 
manier om onze scouts financieel een 
handje te helpen zonder zelf geld te 
moeten betalen! Ideaal toch?!  

Hoe het allemaal precies tewerk gaat 
staat goed uitgelegd op de website van 
trooper. Neem dus zeker een kijkje op 
https://www.trooper.be/nl/
trooperverenigingen/Hubertus.  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/Hubertus
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/Hubertus
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/Hubertus
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/Hubertus


 

De enige voorwaarde tot aansluiting bij onze scoutsgroep is het betalen van lidgeld. 

Dat lidgeld bedraagt 45 euro. Gezinnen die het financieel iets minder gemakkelijk 

hebben, kunnen bij de groepsleiding terecht voor verminderd lidgeld. Voor dat lidgeld 

krijgt u een jaar dolle pret en amusement op zondag + daarbij het enige echte 

jaarteken om op het hemd te naaien. 

TE STORTEN:

 45 euro lidgeld per kind 
BE75 7895 7831 7351 

met vermelding van de naam en de tak van uw kind 

GELIEVE DIT TE DOEN VOOR: 

20 oktober 2020 
    

In het belang van je kind is het noodzakelijk dat het lidgeld zo snel mogelijk betaald 
wordt opdat ze verzekerd zouden zijn tijdens de activiteiten!!! 

Voor dit bedrag bieden wij een heel jaar scouting aan. Natuurlijk zijn de weekends en 
kampen niet in die prijs inbegrepen. Wanneer een tak op weekend gaat, zal u 
daarover tijdig een brief krijgen van de leiding waarin de prijs vermeld staat. En voor 
het kamp zal u ongeveer één maand op voorhand een kampboek krijgen met daarin 
alle informatie en de prijs. 
Ruim drie vierde van het lidgeld wordt doorgestort naar Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en één vierde blijft in onze vereniging. Daarom zijn wij genoodzaakt om 
doorheen het jaar enkele geldinzamelacties te organiseren zodat iedereen leuke 
activiteiten kan organiseren tijdens het scoutsjaar en op kamp. 
Jaarlijks organiseren we onze fuif, zangavond en meerdere kinderfuifen. Die zijn 
natuurlijk reuzeplezant, maar dragen tevens ook bij aan de kas. Daarnaast 
orginaseren we doorheen het jaar een bbq, eetavonden, marsepeinverkoop, 
cakeverkoop, wc-rolllenverkoop, ... Deze acties vergen niet alleen veel voorbereiding 
door de leiding maar dragen ook bij aan een leuker kamp. Dus daarom doen we een 
warme oproep om zeker je steentje bij te dragen wanneer het zover is! De meeste 
acties zijn terug te vinden op onze site! 

    LIDGELD



 

Het basis uniform en extra’s 
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, givers, jins 
en leiding hetzelfde: 

BEIGE HEMD - GROENE LANGE/KORTE BROEK/ROK - DAS - BOTTINNEN

 

 

Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform. Het basis uniform is eventueel ook 
in kapoenenmaten beschikbaar. We vragen de ouders echter wel om een witte das 
van onze groep aan te schaffen voor hun kleine kapoen. Op die manier zijn ze altijd 
herkenbaar en het kan steeds van pas komen tijdens spelletjes. De meeste 
kapoenen-ouders maken er een gewoonte van om een vaste trui te voorzien waar 
het jaarthema kan opgenaaid worden, maar nogmaals: dit is geen 
verplichting. 

HET WAAROM
Je komt ze tegen langs straten en pleinen, in bos en hei: een jolige bende jongeren onderweg van 
nergens naar overal. Aan het uniform merk je het eerst dat het om een groepje scouts en gidsen 
gaat.Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en 
verwijs je naar de waarde van de beweging. Een uniform geeft aan leden en leiding de mogelijkheid 
om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken. Het uniform bestaat uit een aantal eenvoudige stukken; 
het is speelkledij met plaats voor fantasie. "Bewegings-kledij" is misschien een beter woord dan 
"uniform"; uitnodigender, creatiever, vriendelijker. 

 HET UNIFORM

1 takkenteken(s)  

2 groepslintje  

3 jaarteken  

4 das van onze groep  

5 teken van provincie/Vlaanderen  

6 internationaal teken Scouts en Gidsen 

7 Belgische en Europese vlag 

8 belofteteken

Een das van onze 
Scouts kan u elke 
Zondagochtend  
Kopen voor €6  

Het uniform kan u  
Nieuw kopen in de  
Hopper (scoutswinkel)

Op onze scouts hebben wij ook 

tweedehandskleding liggen. Deze 

kan je kopen voor een mooi prijsje! 

Heb je nog te kleine scoutskleding 

liggen thuis, deze geven wij graag 

een nieuw leven!



 

zaterdag 19 - zondag 20 september 

OPENTENTENWEEKEND

Tijdschema 
Kapoenen:    9u30 
Kabbouters:  10u30 
Welpen:   11u30 
Jonggidsen:  13u00 
Jongverkenners: 14u00 
Givers:   15u00 
Jins:    16u00 
Leiding:   16u30 

D E Z E U R E N G E L D E N 
VOOR DE TAK WAAR JE IN 
GAAT ZITTEN! Niet de 
vorige tak.

VOORBEELD  
Omdat het allemaal nogal ingewikkeld is zullen we een voorbeeld geven. Stel 

mijn kind gaat over naar de kabouters. Dit betekent dat we om 10u30 op de 
scouts moeten zijn (zie tijdschema). Als volgt zijn er 3 mogelijke scenario’s:  

Scenario 1:  
Ik zet mijn dochter af om 10u30 op de scouts en kom ze om 12u30 ophalen. 

Vanaf ik me op de scouts begeef vergeet ik mijn mondmasker niet op te zetten.   
Scenario 2:  

Ik wil graag komen kijken naar de overgang dus ik zet mijn dochter af bij haar 
nieuwe leiding en zet me aan een tafel (samen met de rest van ons gezin). Bij 
elke verplaatsing die we maken op de scouts zetten we ons mondmasker op. 
Als we aan tafel zitten mag ons mondmasker af en kunnen we eventueel een 

drankje of een pannenkoek bestellen. Na de overgang gaan we terug naar 
huis en om 12u30 kom ik mijn kind terug afhalen. 

SENARIO 3 OP VOLGENDE PAGINA!

BEN JE NIEUW?
Dan ben je zondag zeker welkom bij de overgang! Iedereen is welkom om te komen 
meespelen! Doe wel best speelkledij aan; een trui, T-shirt of broek die serieus vuil mag worden. 
Informatie krijg je deze dag (en tijdens het jaar) van de groepsleiding. Vraag maar naar Daan, Dieter 
of Julie. 
    

Omdat we geen bubbels mogen mengen zal de activiteit van zaterdag online doorgaan. We 
hebben een groot spel gemaakt waar iedereen aan kan deelnemen! Het spel zelf zullen jullie 
terugvinden op onze site op zaterdag vanaf 14u! 

Zondag 
De overgang zal per tak plaatsvinden op een gegeven tijdstip zodat wij 

de tijd krijgen om alles te ontsmetten! Als ouder kan je naar je kind komen kijken mits je de regels 
volgt. Dit houdt in dat je je mondmasker moet aandoen en je de social distancing moet respecteren. 

Wij zullen tafels voorzien op voldoende afstand van elkaar zodat je de overgang kan volgen, je 
mondmasker kan afdoen en ondertussen een drankje of een pannekoek kan bestellen. Wij zullen aan 

de tafel uw bestelling komen opnemen zodat er niemand onnodig moet rondlopen.  

Als je overgaat naar een nieuwe tak vergeet zeker geen kledij mee te nemen die echt vuil mag 
worden en reservekledij om na de overgang aan te doen! Want na de overgang zullen nog enkele 

kennismakingsspelletjes gespeeld worden met de nieuwe leiding. Voor de overgang plus de spelletjes 
rekenen we op twee uur speelplezier per tak. Dit betekent dat we een doorschuifsysteem zullen 

voorzien voor de tafels indien u de volle twee uur op de scouts wilt blijven. Zo krijgen de ouders van 
de volgende tak de kans om hun kind te zien overgaan. Wij zullen u bij dit alles goed begeleiden 

zodat alles vlot kan verlopen.



 

 

gezocht  M/V  met  talent  voor : 

Oude®ploeg 
2020-2021, ... 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING  
De  leden  zijn  onze  klanten.  De  doelgroep  bestaat  uit  6  tot  18-jarigen.  Zij  verdienen  

zorg  van  de  allerhoogste  kwaliteit.  U  ondersteunt  de  vestiging  in  Hoevenen.   

PROFIEL  
✓ U  hebt  een  ongelooflijk  groot  hart  voor  jongeren?   

✓ U  vindt  dat  scouting  een  voldoende  kwalitatieve  ondersteuning  moet  krijgen?   

✓ U  zou  het  fantastisch  vinden  om  bij  ons  team  te  horen?   

Lees  dan  gerust  verder!!!   

FUNCTIEOMSCHRIJVING  
U  ondersteunt  de  ledenwerking  van  de  leiding.  Catering  in  de  grootst  mogelijke  zin  
van  het  woord  behoort  tot  het  pakket:  soepjes  &  chocomelk  opwarmen,  groentjes  
klaar  maken  voor  onze  barbecue  en  bereiden  van  maaltijden  voor  150  mensen  
vormen  geen  probleem  en  veroorzaken  geen  enkele vorm van stress bij u. Ook 
cocktailshaken, marsepeinverkoopondersteuning  en  een  tapshiftje  lukt  aardig?   

STUUR  SNEL  EEN  MAIL  NAAR  OUDERPLOEG@SINT-HUBERTUS.BE OM  

JE  AAN  TE  MELDEN  EN  MEER  INFO! 

OUDE®PLOEG

Scenario 3:  
Ik wil graag komen kijken naar de overgang en blijf tot het einde. Ik zet mijn dochter af bij haar nieuwe leiding 
en zet me aan een tafel (samen met de rest van ons gezin). Om me naar de tafel te begeven zet ik mijn 
mondmasker op, vanaf ik neerzit mag ik deze afnemen. Na de overgang worden we begeleid naar onze 
nieuwe tafel zodat we plaats maken voor de volgende ouders. Voor deze verplaatsing zet ik mijn mondmasker 
terug op en mag het weer afnemen als ik neerzit. Ook hier kan ik nog steeds een drankje of pannenkoek 
bestellen indien ik dit wil. Als de scouts voor de kabouters gedaan is (12u30), gaan we samen naar huis. We 
zetten opnieuw ons mondmasker op om ons te verplaatsen op het terrein. 



S C O U T S  S I N T - H U B E R T U S  H O E V E N E N

O K T  2 4  V A N A F  1 8 : 0 0  
W A T E R S T R A A T  3 9  H O E V E N E N  

EETAVOND WELPEN

G E H A K T B A L L E N  M E T  T O M A T E N S A U S
+  P A S T A  O F  F R I E T E N  

G E H A K T B A L L E N  M E T  Z W E E D S E  S A U S  
+  P A S T A  O F  F R I E T E N

G E H A K T B A L L E N  M E T  K R I E K E N  
+  B R O O D

V E G E T A R I S C H E
O P T I E  K A N

V O O R Z I E N  W O R D E N
O P  A A N V R A A G  

B I J  A F H A L I N G  
 D E S S E R T J E S

V O O R  E E N  K L E I N
P R I J S J E  

BIJ AFHALEN 
UW EIGEN

BAKJES 
(METDEKSEL)

VOORZIEN

I N S C H R I J V E N :
S T U U R  E E N  M A I L  N A A R

W E L P E N @ S I N T - H U B E R T U S . B E  
M E T  W E L K E  G E R E C H T E N  J E  W I L T

C A S H  B E T A L E N !
A F H A A L /  B L I J V E N  E T E N

B I J  A F H A L E N  T U S S E N  1 8 : 0 0  E N  2 0 : 0 0  

N O T  A L L  Y O U  C A N  E A T !



Krekel kapoenen    September & Oktober    2020. 

Welkom terug beste kapoenen, vorig jaar was zeker een fantastisch jaar 
met veel plezier en vriendschap. Dit jaar zal dit er zeker ook niet aan 
ontbreken, met nieuwe kapoenen en leiding kunnen we dit jaar zeker 
NOG beter maken! 

Zaterdag 19 en zondag 20 september: 
Eindelijk!! Het is weer september, tijd om terug naar school te gaan en 
nieuwe vriendjes te maken. Maar daar houd het zeker niet op! Ook 
begint er een nieuw fantastisch scoutsjaar. 
We openen het jaar zoals traditie met een 
mega leuk opententenweekend. Dus zeker 
allemaal komen want hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde, jullie zullen dit weekend ook 
jullie nieuwe leiding leren kennen, 
spannend! Zie voor bijkomende informatie 
de brief van de groepsleiding die nog zal 
volgen. 

Zondag 27 september: 10.00h – 12.30h: 
Omdat het scoutsjaar nog maar net is gestart moeten we elkaar 
allemaal nog wat leren kennen. Dus wat is er beter dan een dagje 
kennismakingsspelletjes te spelen met al je scoutsvrienden?  
Zeker allemaal komen, dan kunnen alle leden en leiding elkaar nog 
beter leren kennen zodat het een fantastisch jaar kan worden. 

OHHHH!! September is al zo snel gedaan, maar niet getreurd volgende 
maand staat al voor de deur en deze zal minstens even leuk worden. 

Groetjes, jullie nieuwe kapoenenleiding. 



Nu we elkaar allemaal wat beter kennen, kan het scoutsjaar er ECHT aan 
beginnen. Deze maand zit ook weer vol plezier en leuke activiteiten. 

Zondag 4 oktober: 09.00h – 17.00h: 
Hoeraaa!! We hebben allemaal een verjaardag, maar 
vandaag is het die van alle dieren. Om dierendag samen te 
vieren gaan we vandaag gezellig naar de zoo van 
Antwerpen. We vertrekken om 9u aan het station van 
Kapellen dus kom zeker op tijd. Vergeet zeker geen drinken, 
koek of fruit en een lekker lunchpakket. We verwachten om 
17:00h terug aan het station van Kapellen te zijn. Kom dus 
allemaal zeker mee, maar laat de apenkuren thuis, dat 
zullen de apen zelf wel meenemen. 

Zondag 11 oktober: 10:00h – 12:30h: 
Nieuw jaar, nieuwe leden , en nieuwe leiding maar nog steeds hetzelfde bos. 
Toch zullen velen van jullie het bos nog niet zo goed kennen. Daarom spelen 
we vandaag een megaleuk bosspel. Zeker komen dus want er is niets leuker 
dan spelen in een bos. Vergeet niet om dichte schoenen aan te doen. 

Zondag 18 oktober: 10:00h – 12:30h: 
Vandaag gaan we eens zien of de kapoenen ook goed zijn in alle knepen van 
het scoutleven. We gaan een techniekenvergadering doen. Dit wil zeggen dat 
we alle dingen gaan proberen die echte scouts ook doen, zoals tenten 
opzetten, vuur maken, en nog veel andere dingen.  

Zondag 25 oktober: 10:00h – 12:30h: 
Vandaag is het vriendjes vergadering. Dit wil zeggen dat je allemaal 
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mag meenemen om spelletjes te 
komen spelen. We zullen eens laten zien hoe leuk de scouts is! Wie weet 
willen ze ook wel naar de scouts komen daarna! 

Vrijdag 30 oktober: 19:00h – 21:00h: 
Joepie! Het is halloween tijd van snoep, pompoenen , heksen en 
nog veel meer. Kom allemaal verkleed als iets griezeligs naar de 
scouts want we gaan pompoenen versieren vandaag. Neem dus 
allemaal zeker een pompoen mee! 

Dat was het voor oktober! We zien jullie graag terug in november. Tot dan!!! 



KREKEL KABOUTERS  
SEPTEMBER – OKTOBER  

 
Hellooowww schatjes van patatjes, hebben jullie er zin in? 

De nieuwe leiding alvast wel :D 
Wij gaan er gewoon een S U P E R leuk jaar van maken, daar kunnen jullie op rekenen!! 
 
 

19-20 SEPT : OTW 
 
AAAAH… De start van een nieuw 
scoutsjaar xD  
Zoals elk jaar starten we dit met het 
opententen-weekend. Alle info hierover 
vinden jullie in het woordje van de 
groepsleiding. 
*Neem daar zeker eens een kijkje* 
 

 
27 SEPT : KENNINGSMAKINGSPELLETJES  
10-12u30 
 
Hmmm… De nieuwe leiding zien toch nog 
wel onbekende gezichtjes. Vandaag zullen 
we elkaar beter leren kennen met enkele 
spelletjes. Kom dus zeker met volle 
vreugde naar de scouts! 
 
 
4 OKT : VERRASSINGSACTIVITEIT  
10-12u30 

 
Joepie!!  
Jullie superleuke leiding heeft zomaar een verrassing 
gepland.  
*Hmm…Wat zou het zijn* 
Neem allemaal zeker een FEESTHOEDJE mee. 
 

 
 
9 OKT: GEZELSCHAPSSPELLETJES 
18-22u  
 
Vanavond gaan we supergezellig samen spelletjes spelen.  
Neem dus zeker jullie favoriete gezelschapsspel mee. 
 
 
 
 



18 OKT : BOSSPEL  
10-12u30 
 
Vandaag gaan we ne goeie klassieker doen. 
*Tromgeroffel* Een bosspel xD 
Waterdichte schoenen komen hier altijd wel van pas !"#$% 

 
 
25 OKT: HALLOWEEN VERKOOP 
10-12u30 
 
Vandaag gaan we cake verkopen. 
*WAAAT zo vroeg al* 
Breng allemaal lekkere cakes mee. 
*TIP: fris die verkooptrucjes al op* 
 
 
 
Groetjes, 
Jullie fantastische leiding 
 
ELSA, ANNA, OLAF & SVEN  
 

 



[ ̲ʍ̲̅̅][ ̲Ǝ̲̅̅][ ̲ๅ̲̅]̅[ ̲ꓒ̲̅̅][ ̲ǝ̲̅̅][ ̲N̲̅̅]
19-20 September 

Wij zetten het nieuw scoutsjaar in met het OTW (opententen weekend). Deze 
keer gaat iets anders zijn dan de andere jaren door de corona maar wij gaan er 

het beste van maken! Meer info in het voorblad. (woordje groepsleiding en 
corona).


27 September 10:00-12:30 
Om iedereen wat beter te leren kennen gaan wij de klassieke 

kennismakingspelletjes spelen.


4 Oktober 10:00-12:30 
Ikki heeft voor jullie een mega leuk super tof spel bedacht! Kom allemaal uitgeslapen naar de 

scouts en neem zeker een klakkebuis mee.

 

11 Oktober 10:00-12:30 
Vandaag zijn wij op zoek naar de beste welp! Bewijs jullie 
al maar want wij gaan het ladderspel competitie spelen. 
Zorg maar dat jullie fris en uitgeslapen komen, anders 

zweepslagen van Mang!


18 Oktober 10:00-12:30 
Napoleon heeft 18 oktober mee gemaakt. Wij vieren 
napoleon dag! Napoleon droeg een perfect uniform 

tijdens de strijd, dus zorg dat jullie ook in perfect 
napoleon uniform klaarstaan.


24 Oktober 
Vandaag is onze eetavond! Nodig veel volk uit alle bomma’s, bompa’s, buren, neven, 

nichten… want al de centjes die we hiermee verdienen is voor ons kamp! Dan hebben de welpen 
meer boterhammen met choco en kunnen ze vele leuke dingen doen. De flyer zit in de krekel :) 


Wij verwachten jullie allemaal! Het is ook met afhalen om het coronaproof te maken.




Zaterdag 31 Oktober van 19:00 tot 
22:00 

Vandaag is het geen schoonheidswedstrijd maar een 
lelijkheidswedstrijd!  


Kom allemaal heel eng verkleed en lelijk want wij gaan oude oma’s 
overvallen.


Mopje hA HA HA niet alleen oma’s. 

Trick or treat

Met een stevige linker jullie nieuwe leiding 



 

19-20 september Open-Tenten-Weekend (zie vooraan in de krekel) 

Tis weer zo ver... de scouts begint terug! JOEPPIEEEE! Zaterdag is het zoals 
altijd, afscheid nemen van jullie (ex-)leiding. Zondag, weten jullie eindelijk wie 
jullie nieuwe, super, leuke leiding is!  

Natuurlijk zal het dit jaar een beetje anders verlopen vanwege de corona, dus 
meer informatie staat in het voorwoord van de groepsleiding.  

WIJ kijken er alvast naar uit om jullie allemaal, (hopelijk) in “real life”  te zien!!  

26 september kennismaking 11u30 tot 15u00 

Picknicken en wat spelletjes spelen om elkaar beter te 
leren kennen? Wat wilt een mens nog meer?! Vandaag 
gaan we met z’n allen met de FIETS naar de 
Kalmthoutse Heide.  

Vergeet zeker niet: 

• Middageten  
• Drinken  
• Fiets  

 

4 oktober 1 tegen allen 13u00 tot 15u30 

Het is tijd om terug een goede klassieke “1 tegen allen” te spelen, meer info 
hebben jullie niet nodig.  

 

10 oktober koken 16u30 tot 19u30 

Ik hoor jullie al vragen... wat gaan we koken?! Wel, dat is een 
verrassing      . Neem allemaal jullie koksmuts, kookschort en 
4 euro mee.  

Tot dan!  

 

18 oktober paraolympics 13u00 tot 15u30 

Vandaag is het tijd om zelf als een para-olympisch persoon door het leven te 
gaan. Doe allemaal een sportieve outfit aan. Het zal een uitdagende maar zeker 
en vast een topvergadering worden.   



25 oktober vriendinnen vergadering 13u00 tot 15u30 

Nu we jullie al beter en beter beginnen te kennen, willen we graag 
jullie vriendinnen ook leren kennen. Dus neem allemaal 1 of 
meerdere vriendinnen mee. Wij beloven dat het weeral eens een 
zalige vergadering wordt, dus wees talrijk aanwezig!  

 

Dikke (gezonde) smakkerds  

 

 

 

 

 

 

 

DE NIEUWE LEIDING  

 

 

 

 

 

 

 

Ps: Hou het weekend van 13 november zeker vrij! 

 

 

 

 



Jongverkenners september 
19/09/2020 tot 20/09/2020 van  

Het lange verwachten 
OPENTENTENWEEKEND is er weer. Dit 
weekend begint er weer een jaar vol leuke 
scouts momenten en kom je te weten wie 
je nieuwe leiding is. Wij hebben er vast zin 
in hopelijk jullie ook. Voor meer uitleg kijk 
woordje groepsleiding. 

uurregeling: 

27/09/2020 van 13u tot 15u30 

Niets beter als het scoutsjaar te beginnen met een ouderwets BOSSPEL.  

Zeker komen is de boodschap. 

Wij hebben zeker al veel zin in het nieuwe jaar , hopelijk zien we jullie allemaal op OTW . 

Scouts polleke van jullie nieuwe leiding . xxx 

  



JOVE’S  OKTOBER 

04/10/2020 van 13u tot 15u30 

Vandaag gaan we nog eens een echte scouts vergadering houden . We spellen namelijk  

Pleinspelletjes xx 

11/10/2020 van 13u  tot 15u30 

Doe vandaag allemaal jullie mooiste kilt aan . Smeer jullie spieren 
goed in vandaag zijn  het de Highland games  

18/10/2020 van 13u tot 15u30 

We zullen eens zien wat voor vlees we in de 
kuip hebben . Wie kan er het beste sjorren van 
de jove’s ? Wie krijgt het eerst het vreugde vuur aan 
dat zien we deze zondag. Het is namelijk Technieken 
vergadering  

25/10/2020 van 13u tot 15u30 

Deze zondag nemen jullie allemaal een vriendje mee. 

Die mee met ons spelletjes komt spelen op de scouts. 

Het is dus vriendjesvergadering  

30/10/2020 van 20u tot 22u  

Omdat we bijna kunnen gaan griezelen. Gaan wij 
vanavond al een griezelig  filmke zien. Neem dus 
allemaal jullie dekentje en knuffeltjes  mee naar de 
scouts. Ook neem je zelf een versnapering mee de 
leiding regelt drinken .  

Let op !! het is vrijdagavond  

 

Zo dit was oktober voor de jongverkenners , Wij hopen dat we er 
samen een onvergetelijk jaar van kunnen makken . Ne stevige 
linker van jullie leiding xxx



 
 

19-20 September: OTW! 

Zozo, na een super lange vakantie gaan we elkaar terug 
zien op het mega geweldige open tentenweekend! Meer 
informatie , zoals de uren, staat bij het woordje van de 
groepsleiding. Vergeet geen vuile kleren mee te nemen, 
ook als je niet overgaat. Er kan hier en daar eens gemorst 
worden. 

 

Zondag 27 September 13.00 – 15.30 uur: Quiz 

Hoe leer je elkaar beter leren kennen zonder al die saaie 
kennismaking-/pleinspellekes? Door een fantastische Quiz! De 
(nieuwe) leiding zal jullie een documentje doorsturen na OTW met 
allerlei vragen op die jullie tegen vandaag moeten invullen. Zo kunnen 
we elkaar nóg beter leren kennen! De (nieuwe) leiding zal dit zeker 
vermelden op OTW zodat jullie dit zeker niet vergeten.  

 

Zaterdag 3 Oktober 21.00 - 22.30 uur: Bosvergadering 

Nu het nog redelijk warm is in de avonden, zal de leiding een 
gi-ga-geweldig bosspel voor jullie in elkaar steken dat jullie 
niet snel gaan vergeten! Zeker komen! 
Zaklamp/lichtgevende objecten mag je altijd meenemen, 
maar is niet aangeraden. Let zeker op de uren en dag! 

 

 

 

 

 

 



Zondag 11 oktober 13.00 – 15.30 uur: Sportvergadering 

Kom allemaal in uw beste, coolste, origineelste sportpak 
dat je thuis hebt liggen ( waar je je goed in kan bewegen) 
en laat zien door diverse uitdagingen dat jij de ultieme 
sportman/vrouw bent! Plezier gegarandeerd.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 16 oktober: Dag en Nacht van de jeugdbeweging 

Vandaag staat er in ‘t stad een lekker 
ontbijtje voor ons klaar want het is Dag 
van de jeugdbeweging! Trek vandaag 
allemaal jullie uniform aan en kom lekker 
meesmullen voor jullie naar ’t school 
moeten. Voor diegenen die willen (en 
mogen natuurlijk) is het ’s avonds ook 
nacht van de jeugdbeweging. 

 
De leiding zal ook zeker aanwezig zijn, maar dit is geen scoutsactiviteit. Wij zijn dus niet 
verantwoordelijk! 
 

 

Zondag 18 oktober 13.00 – 15.30 uur: één tegen allen 

Zullen jullie de bikkelharde uitdagingen van de 
leiding allemaal kunnen voltooien? Zowel jullie 
fysiek als mentaliteit wordt hier op de proef 
gesteld. Met deze één tegen allen zullen zien uit 
welk hout jullie zijn gesneden. Er zijn geruchten 
dat wanneer al de opdrachten voltooid zijn, er 
een prijs aan vast hangt.  

 

 

 

 

P.S. : foto van een leiding 



 

Zondag 25 oktober 13.00 – 15.30 uur: Highland games 

Doe allemaal jullie schotse kilt aan, vandaag gaan we de Highland 
games spelen! Wie o wie zal de originele Highland-trofee mee 
naar huis nemen? Dit zullen we achterhalen dankzij een reeks van 
harde uitdagingen!   

 

 

 

Vrijdag 30 oktober 20.00 – 22.30 uur: Film 

Zo een goeie griezelfilm, wanneer kijk je dat eigenlijk? 
Tijdens Halloween is de perfecte moment! Kom allemaal 
naar de scouts met een hapje ( drankje zal jullie leiding 
regelen) en eventueel een dekentje voor de sfeer en 
gezelligheid. 

 

 

Zaterdag 31 oktober: griezeltocht 

In de sportzaal naast de JOS wordt er een griezelige tocht 
georganiseerd. Dit is geen scoutsactiviteit, maar misschien 
wel tof om met een paar vrienden naar te komen als je toch 
niets beter te doen hebt. De leiding zal er zeker en vast ook 
zijn! Meer informatie zal de leiding nog doorsturen als er 
geïnteresseerden zijn. 

 

 

Tot binnenkort, 

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po 

 

 



Dieter en brecht 

Zondag 20/09 

OTW → info volgt nog (check woordje groepsleiding)   

 

Zondag 27/09  11u-16u  

Zwembaden tocht let’s go. swimpantalons aan en nageren. Kunnen we ook inneens 
nog wat verder kennis maken ej ;p  

 

Zaterdag 03/10 21u-…03/10 
Nu dat we elkaar kennen,  gaan we is checken of we nog vuur kunnen maken we doen een 
klein kampvuurtje. Terwijl kunnen we de verdere voor het jaar nog verder uitpraten en 
misschien al is brainstormen over naar waar we gaan?  

 

Zondag 11/10 10u-12.30  
eerste jobke? Anders moogt altijd langskomen op de scouts. We zullen dit ook nog laten weten. 

 

vrijdag 18/10 21u-… 
krekel november binnen + we zulle al is een filmke zien vanavond. 

Zondag 25/10  
vandaag gaan we naar t’Stad de metropool van Vlaanderen verkennen!  

we spreken af op de SCOUTS!!! 

 

  


