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Liefste ouders en leden 

Wat was 2020 een lastig en moeilijk jaar, al een geluk staat 2021 klaar! 
Wij hopen in 2021 terug meer fysiek te kunnen afspreken, de dalingen en 
de vaccins zijn hiervoor al een goed teken. Liefst kunnen we in januari al 
terug meer bij elkaar zijn, maar wat er ook gebeurt, het wordt sowieso fijn! 

Eerst en vooral willen wij iedereen bedanken die iets besteld heeft via een 
bestelformulier, we hebben het hier over onze gourmet, marsepein en 
natuurlijk ons eigenste bier! Dankzij jullie kan onze scouts deze tijden 
financieel overleven en kunnen wij onze leden deze zomer een super kamp 
geven. Onze enige echte Bière Hubert kunnen jullie blijven bestellen, 
gelieve deze info ook aan jullie vrienden en familie door te vertellen! Met 
zijn 7,9% is het niet light, maar meer info vinden jullie op onze site. 

Nu wat meer info over januari en zijn activiteiten, kort samengevat: een 
groot deel van de leiding zit achter zijn boeken te bleiten. Om ons wat tijd 
te geven zodat we kunnen leren, zal de oudleiding op 17 januari voor 1 
keer terugkeren. Hou je maar vast aan de poten van je stoel, want hun spel 
wordt echt super cool! Vooraleer we deze oude garde laten herkansen, zal 
de ouderploeg op 10 januari een speciale tocht ineen flansen. Meer info 
over deze activiteit volgt nog, maar jullie houden de datum al vrij, toch? 

Zo dat was weer onze nieuwjaarsbrief voor cette année, hopelijk zitten we 
terug op de scouts en niet achter onze pc! 

Jullie kapoenen  
Dieter, Julie en Daan  
1 januari 2021, waterstraat 39 2940 Stabroek 



Krekel januari kapoenen 
3 januari 2021:  

Vandaag gaan we het nieuwe jaar goed 
inzetten met een super toffe wandeling in 
de Kalmthoutse Heide! We spreken hier af 
om 10u en jullie mogen om 12:30 terug 
opgehaald worden. Neem zeker je goed 
humeur, water en een koekje of fruit mee en 
doe schoenen aan waar je goed mee kan 
wandelen.  

10 januari 2021:  

De ouderploeg maakt voor jullie vandaag een super leuk spel, dus zeker komen 
van 10u tot 12:30, zodat je kan zien wat zij in petto hebben! 

17 januari 2021:  

Vandaag is het de beurt aan de oud leiding, zij komen jullie entertainen van 10u 
tot 12:30! 

23 januari 2021:  

Van 19u tot 20:30 gaan wij het heeeeeel 
gezellig maken op de scouts, want wij gaan 

een kampvuur maken! Kleed jullie warm aan, 
want het is nog steeds winter he ;) 

31 januari 2021:  

Ook wij willen jullie laten zien dat wij een super leuk spel kunnen maken, dus dat 
doen we vandaag van 10u tot 12:30! 

Veel liefs, jullie super mega toffe leiding 
Morien, Yoran, Sofie & Lies <3



WELPEN 
03/01/2021: 10u-12:30u

We gaan dit nieuwe jaar heel actief  inzetten! Trek 
allemaal jullie sportkledij maar aan want vandaag is het 
sportvergadering!!!  

10/01/2021: nog bekend gemaakt

Vandaag is jullie mega toffe coole leiding jammer genoeg niet aanwezig… 
maar niet getreurd want de ouderploeg heeft een speciale tocht voorbereid 
voor jullie! Meer informatie komt in de loop van deze week op de site van de 
scouts te staan. 

17/01/2021: 10u-12:30u 

Deze zondag kunnen jullie jullie favoriete oudleiding nog eens terug zien!! Zij 
hebben namelijk een online spel voor jullie in elkaar gestoken. Om 10u komt 
alles online te staan op facebook om te kunnen deelnemen aan de 

onlinevergadering. Veel plezier !  

 

22/01/2021: 20u-22:30u

Aangezien de meeste van jullie leiding 
nu examens hebben gaan we nog eens 
een avondvergadering doen. Neem 
allemaal een snackje mee en doe vooral 
comfortabele kleren aan want we gaan 
er een gezellige filmavond van maken!  

31/01/2021: 9u-10:30u 

Vandaag gaan we gezellig allemaal samen 
ontbijten op de scouts, JIPPIEEE! Neem allemaal 4 
euro mee en dan zorgen wij voor een kei lekker 
scoutsontbijt. LAAT VOOR 25 JANUARI WETEN OF 
JE AANWEZIG ZAL ZIJN OF NIET. 

Ne stevige linker van Mang, Maralla, Ikki en Chil



 

jonggidsen 
zondag 3 januari geen scouts 

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2021. Hopelijk 
hebben jullie ondanks deze rare periode toch kunnen genieten van de 
feesten. Vandaag is het een familiezondag.  

Wat zijn jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar? (Deze mag je 
gerust in de WhatsApp groep met ons delen!)   

zondag 10 januari  

Vandaag is het nog eens tijd aan de ‘oudjes’ om een leuke vergadering 
te voorzien. De ouderploeg heeft een speciale tocht voorbereid, meer 
info krijg je in deze week nog op de site.  

zondag 17 januari 10u-12u30 

Onze oud-leiding is zoals altijd een enorm gemis. Vandaag kan je ze 
eindelijk eens terug zien, weliswaar online. Het wordt ongetwijfeld een 
super toffe activiteit.  

zaterdag 23 januari 19u30-21u30 

Wie van jullie heeft de beste ‘pokerface’? Wie zal zijn geld juist weten 
te verdelen? ... Kom het allemaal te weten in onze Casinoavond. 

zondag 31 januari 13u30 tot 16u30 

Al de kilo’s die we bijgekomen zijn door de feestdagen... Nu is het tijd 
om er terug van af te geraken! Het is een sportvergadering kom 
allemaal in een jogging/trainingspak naar de scouts.  

groetjes 

evelyne, koen, jarne en lien  

 



Jongverkenners januari 

3 januari 2021 13u-15u30 Woutloperskeuken: 
Een goede voorbereiding voor op kamp want dan ga je je eigen eten ook zelf moeten maken. 
Neem allemaal een stukje vlees en 2 euro mee, de rest regelen wij. 
 
10 januari 2021 13u-15u30 ouderploegvergadering:  
Vandaag heeft de ouderploeg een mega leuk spel ineengestoken voor jullie dus zeker allemaal 
present.  
 
17 januari 2021 13u-15u30 Oudleidingvergadering 
Woop Woop de oud-leiding komt op bezoek en heeft weer een heel tof spel in elkaar gestoken. 
Als je wilt weten welk spel je gaat spelen is komen de boodschap. 
 
24 januari 2021 13u-15u30 techniekenvergadering  
Wat is dat nu weer sjorren en wat was de juiste manier om een vuur aan te steken. Om zeker van 
te zijn da je alles nog kent is het zeker handig om te komen. 
 
29 januari 2021 18u-20u30 gamevergadering  
Wij hebben gehoord dat er vele van jullie echte gamers zijn. Vandaag mogen jullie dat voor die 
ene keer eens komen tonen op de scouts, breng dus allemaal zeker jullie Nintendo switch, Wii, of 
Playstation controllers mee. let op deze vergadering vindt plaats vrijdag 
 

  

 



Givers  

Het nieuwe jaar gaat van start me een knaller van een maand, 
namelijk januari. We laten 2020 achter ons godzijdank, want aan dat jaar hebben 
we letterlijk niets gehad. Januari betekent ook examens examens examens voor 
jullie leiding, maar geen nood we laten jullie niet in de steek! 

Zaterdag 2 januari 11u tot 13u
Het is kerstvakantie en de feestdagen zijn voorbij, maar om toch in die gezellige 
sferen te blijven, gaan we vandaag samen koken! Laat de keukenprins(es) in jullie 
naar boven komen en ziet da uw patatten niet aanbranden. Wat we gaan maken 
laten we op tijd weten zodat jullie tijdig de ingrediënten kunnen gaan halen in de 
winkel (lees: de mama of de papa). 

Zondag 10 januari
Vandaag is de leiding er niet bij, want wij zitten namelijk vast in onze boeken. 
Maaaar de ouderploeg zal voor jullie een speciale tocht organiseren, zodat jullie je 
wekelijkse beweging op zondag toch nog hebben! Afhankelijk van de maatregels 
dan, kunnen jullie de tocht doen in groepjes.  

Zondag 17 januari 10u tot 12u30
De leiding zit nog steeds vast in hun boeken, dus gaat de oudleiding voor jullie een 
spel organiseren. Wat da precies gaat zijn, ja you know the drill: Be there or be 
plein! Maaaaar het wordt sowieso kei leuk, want oude gezichten van vroeger zullen 
wederkeren. Misschien wel die ene oudleidster/oudleider die jullie kei hard 
missen. 

Zaterdag 23 januari van 20u tot 22u
Exact de dag na vandaag heeft den enige echte Baden Powell, ge kent em wel, de 
scouts opgericht en exact de dag voor dat em da gedaan heeft, gaan wij da 
vieren se. Houdt u maar klaar om de geboorte van de scouts te 
vieren zoals nooit tevoren. Ziet dus maar da ge er zijt want het 
wordt een feestje da ge nie ga willen missen! 

Zondag 31 januari van 13u tot 15u
Vandaag gaan we zien hoe makkelijk en vlot jullie praatjes 
kunnen verkopen. Wie euhm zegt valt af, wie niks zegt ook. 
De bedoeling: blijven lullen zonder door de mand te vallen. 
Ik heb in de wandelgangen horen zeggen dat het me prijzen 
pakken is… 

Houd ulle goee en tot binnenkort sjoekes 

Vele bisous 
Manné, dé corvers, Blankejan en Daniël


