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Bubbel BBQ 
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 & Marsepeinverkoop 
(online)  

(geen scouts)



WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
We zouden graag starten met een DANKUWEL! Bedankt om de 
regels mooi op te volgen zodat de scouts nog steeds kan doorgaan. 

November is een drukke maand met verschillende evenementen. Al de 
evenementen zullen coronaproof verlopen en dus wat anders dan andere jaren 
georganiseerd worden. Onze jaarlijkse barbecue zal niet kunnen plaatsvinden maar 
in plaats daarvan organiseren we een bubbel-barbecue. Hierbij kan u heerlijke 
gourmetpakketten afhalen zodat u thuis nog kan genieten van een goei stukske 
vlees. Ons groepsfeest zal ook een beetje anders verlopen maar daarom zeker niet 
minder leuk. Ten slotte, niet te vergeten, starten we in november ook met onze 
marsepeinverkoop. Hieronder kan u over elk evenement wat meer info vinden.  

De bubbel-barbecue op zaterdag 7 november is geen groepsbarbecue zoals 
andere jaren maar om er toch nog een gezellige avond van te kunnen maken 
bieden wij heerlijke goermetpakketten voor thuis aan. U kan deze pakketten in de 
loop van de avond komen afhalen op onze scouts-drive-in om deze vervolgens thuis 
zelf klaar te maken en op te eten met uw bubbel. Laten we er met z’n allen een 
sfeervolle avond van maken want dat is ten slotte het doel van dit evenement.  
Bestellen kan via volgende link: https://forms.gle/PoVovcZNSRj1bNxU6  

Met de bubbel-barbecue heeft u eveneens de kans om (via hetzelfde 
bestelformulier) ons eigen scoutsbier Bière Hubert te bestellen. Dit lekkere bier 
(7,9 %) zal vanaf nu op alle evenementen aangeboden worden maar u zal dit ook in 
pakketten van 6 kunnen aankopen zodat u er thuis ook van kan genieten.  

Het groepsfeest op zondag 8 november zal een beetje anders georganiseerd 
worden tegenover de vorige jaren. We zullen dit jaar niet naar de kerk kunnen 
gaan omwille van de huidige coronamaatregelen. Daarom zullen we zelf een leuk 
alternatief voorzien. Ook de groepsfoto’s zullen getrokken worden, we gaan onze 
buik vol eten met huibekes en lekkere chocomelk drinken. Voor deze lekkere 
maaltijd vragen wij om 4 euro cash mee te nemen, liefst gepast. De jongste takken 
zullen gewoon van 10u00 tot 12u30 scouts hebben en de oudste takken van 13u00 
tot 15u30.  

De marsepeinverkoop zal van start gaan met ons groepsfeest. Vanaf dan kan u 
elke zondag tussen 12u00 en 13u30 op de scouts onze overheerlijke marsepein 
aankopen. Met de huidige coronomaatregelen is het verboden om deur aan deur te 
veropen, daarom hanteren we een nieuw systeem. U zal marsepein kunnen 
bestellen via dit online formulier https://forms.gle/to35yoKD5Ari8BDY8 en dan 
komen wij deze op 15 november aan huis brengen.  

Ten slotte zouden we onze Trooperpagina nog eens willen promoten. Zonder extra 
geld te betalen kan u heel eenvoudig onze scouts sponsoren. De opbrengst hiervan 
gebruiken we voor onze grote aankopen zoals tenten, tafels, banken, …  Meer info 
kan u vinden op de site zelf. https://www.trooper.be/hubertus  

Ne stevige linker, 
De groepsleiding

https://forms.gle/PoVovcZNSRj1bNxU6
https://forms.gle/to35yoKD5Ari8BDY8
https://www.trooper.be/hubertus




KREKEL KABOUTERS 
1 nov: Halloween  

8 nov: Groepsfeest  

 

15 nov: Marsepein verkoop 

 

22 nov: Pleinspelletje 

 

29 nov: Toneelstukje opvoeren 

 

Groetjes Kabouterleiding 

Deze foto van 

Kom allemaal verkleed naar de scouts. 

We gaan samen griezelen. 

Er moet iets gevierd worden!  

Hoe het dit jaar door  corona zal verlopen 
vernemen jullie van de groepsleiding. 

Zet allemaal jullie mooiste glimlach op!! 
vandaag gaan we marsepein verkopen 

 

Bereid jullie al maar voor op de  allerleukste 
spelletjes . 

Vandaag is het toneelvergadering neem jullie leukste verkleedkleren mee 
voor het grote toneel. 

En een gezonde portie fantasie!! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcepan
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/8725928@N02/16094273914/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/





 

31 oktober is het trick or treat (vorige krekel) 

8 November 
GROEPSFEEST!!! Joepiieee, nu zal dat zeker een beetje anders verlopen door de corona


Dus bekijk zeker het woordje van de groepsleiding. 

De avond ervoor is het BBQ, be there or be 


Not around HA HA 


15 November van 10:00- 12:30 
Kom allemaal maar volle goesting naar de scouts en neem de beste verkoop trucs mee.


Een lieve glimlach, mooie oogjes en een perfect uniform. Daar kunnen de mensen aan huis geen 
nee tegen zeggen. Want het is weer de officieele marsepeinenverkoop van de scouts! 


NEEM JULLIE FIETS MEE! 

22 November-geen scouts! 

Deze zondag is er geen scouts omdat de leiding namelijk zelf op weekend is. 
Wij vangen jullie met veel plezier op volgende week.   :)  

 
29 November 10:00-12:30 

Welpen zijn niet vies van een beetje regen en wind, daarom zullen we een groot 
bosspel spelen, dat is wat Chil vindt. Om ons toch een beetje tegen het mindere 
weer te verzetten is een regenjas, warme kleding handig en een 
regenhoedje om op te zetten


MarallaChil

Mang

Ikki

De eetavond is niet meer mogelijk om te organiseren door de corona, wij doen die week op 24 Oktober van 
19:00 tot 22:00 uur een vervang vergadering. Alle welpen zijn dus uitgenodigd! Het zal zeker plezant 

worden. Wat neem je mee? Comfortabele kleding (onesie is een pluspunt) en een lekker snackje. Wij gaan 
dit nog eens sturen in de WhatsApp groep. (zit je er niet in? Vraag het aan leiding Maralla.)



Krekel Jonggidsen 
 

 

Zondag 8 november: groepsfeest 
Den Hubèrt is weeral jarig sé en da MOET 
gevierd worden. Hoe en waar we het gaan 
doen (=> met corona enzo) zal de 
groepsleiding aan jullie meedelen (=> zie 
woordje groepsleiding dus) 

13-15 november: jogi-weekend 
Dit weekend gaan we op weekend. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Zal 
allemaal in de weekendbrief duidelijk worden (deze zal nog via mail 
doorgestuurd worden) 

20-22 november: leidingsweekend 
De leiding is dit weekend eindelijk efkes van jullie 
af. We hebben namelijk een rustig weekendje voor 
onszelf om tot zinnen te komen. Het is dus geen 
scouts voor jullie!!! 

 

Zondag 29 november: film maken: 13u-15u30 
Steven Spielberg, Quinten Tarantino, James Cameron, Stanley Kubrick, De 
jonggidsen van scouts Sint-Hubertus. Deze zondag gaan wij onze eigen film 
maken.  

 

 

Dikke ellenboogjes,  

Jullie Leiding 



November jongverkenners 
 

 

 

08/11/2020  : groepsfeest  

Zie woordje groepsleiding  

 

15/11/2020 van 13u tot 15u30 

Vandaag doen we onze wereld beroemde marsepeinverkoop. Dus iedereen aanwezig. 

 

22/11/2020 van 13u tot 15u30 

Helaas pindakaas vandaag geen scouts. De leiding is samen op weekend . 

 

29/11/2020 van 13u tot 15u30 

Vandaag nemen we het op tegen elkaar in een 1 tegen allen  

 

Ne stevige linker van de leiding xxx 

 



 

 

GIVERS NOVEMBER 
 
Eerste weekend van november is het op vrijdagavond vergadering 
maar dat is nog oktober dus in de vorige krekel kijken!  

  
Zondag 8 november 
 
GROEPSFEEST! 
Kom zaterdag ook zeker naar BBQ! 
 
Alle info vind je bij woordje van de groepsleiding à zeker 
checken nu met corona 
 
 
Zondag 15 november 13u00 – 15u30 
 
Zet allemaal jullie schattigste gezichtje op want het is weer 
tijd voor onze jaarlijkse marsepeinverkoop! Zeker komen want dan 
hebben we lekker veel cash op kamp.  
 
 
21-22 november geen scouts 
 
De leiding is op weekend dus geen scouts!  
Doe dit weekend wat ge ni laten kunt, maar doe geen dingen die 
wij ook ni zouden doen hé ;) 
 
 
Zaterdag 28 november 10u30 – 16u00 
 
Vandaag gaan we er nen hele dag van maken J 
We spreken om half 11 af op de scouts waar we gaan beginnen met 
een gezellige en overheerlijke brunch. We gaan dan ook bespreken 
hoe we onze fuif gaan organiseren. En om den dag leuk af te 
sluiten gaan we nog bowlen! We sluiten af op den bowling zodat 
jullie ineens van daar naar huis kunnen gaan.  
 
Wat moet ge vandaag meepakken?  

- Een lege maag 
- Leuke ideeën 
- Ne fiets (om naar den bowling te gaan)  
- 13 euro cash voor het eten en den bowling (liefst gepast)  

 
 
Dat was het voor November!  
Veel liefs, 
 
Daan, Menno, Kyran en Julie 


