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Mensis Februaris 

De tweede maand van het jaar en de kortste met 28 dagen.              
                                      

Tof weetje:  

30 februari wordt aangeduid als een niet 
bestaande datum. Toch is deze datum in de 

geschiedenis drie keer voorgekomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/30_februari


 

Beste Scouts Sint-Hubertus Hoevenen, vrienden, familie en in het geheel sympathisanten van 
onze scouts 

 

De eerste maand van het jaar zit er weeral op, hoog tijd om de 2de te starten denken wij dan! 
Nu zit het zo dat wij omwille van Corona niet met zekerheid kunnen zeggen of er deze maand 

iets kan en zal plaatsvinden qua evenementen. 

Buiten valentijn staat er dus deze maand niets belangrijk op de planning! Alleen komen naar 
de vergaderingen is de boodschap! 

 

Verder willen wij jullie er aan herinneren dat u deze maand ons bier terug kan bestellen via 
onze site. Vergeet ook zeker niet onze trooper-pagina te gebruiken voor online bestellingen! 

(zie site) 

 

Zoals elke maand hopen we elkaar snel weer te kunnen zien, dus houd jullie goed en stay 
safe! 

Een stevige linker 

De groepies 



                         Krekel kapoenen februari: 
07/02/2021 10.00u – 12.30u: 
joeppieee!!  Vandaag is het carnavalvergadering. We gaan allemaal dus om het 
gekste verkleed naar de scouts 
komen en een leuk spel spelen. 
 Ridders, piraten , princessen , 
draken, tovenaars, iedereen is 
welkom. Zeker komen dus!!!  
 

14/02/2021 10.00u. – 12.30u: 
love is in the air. Maar ook op de scouts tussen vrienden en vriendinnen. Kom 
allemaal met veel want met hoe meer we zijn hoe leuker het kan woden. 

Vandaag is het valentijn en spelen we dus 
een valentijnsspel. 

19/02/2021 – 21/02/2021: 
hoeraaa!! Het is eindelijk zover, dit scoutsjaar gaan we dan toch 
nog op weekend. We hebben lang gewacht dus kom allemaal 
zeker mee voor een leuk weekend met de scouts. Meer info 
volgt in de  
weekendbrief.  

 
 
28/02/2021 10.00u – 12.30u: 
Vandaag is het sportvergadering, we gaan 
allemaal heel veel leuke sporten doen. Wil je 
weten de welke? Kom dan vandaag zeker naar 
de scouts! Vergeet ook niet je sportieve kledij 
en eventueel een flesje water voor bij  
het zweten.  



 
Dat was het einde van een weer succesvolle scoutsmaand. Kom allemaal maar weer in maart! 
Groetjes: Sofie, Morien, Lies, Yoran.



Krekel Februari 
 

Zondag 7 Februari 10-12:30  
Vandaag gaan we een leuk 
bosspel spelen, kleed u dus warm 
aan. 
Vergeet zeker u goed humeur niet 
☺ 

 

Zondag 14 Februari 10-12:30 
Vandaag is het valentijntjeee, dus we gaan alle 
loverboys eens laten zien hoe een toffe meisjes 
jullie zijn op jullie aller creatiefste manier!  

 
Vrijdag 19 Februari 

18:30- 20:30 
- Wat halen de dwergen uit de mijn? 
- Wie werd er niet uitgenodigd op het 

geboortefeest van het pasgeboren 
prinsesje? 

- … 
Rarara… wat gaan we doen vanavond? 

QUIZENNNNNNNNNNNNN  

 

Zondag 28 Februari 10-12:30  
Knutselvergadering, onderstussen weten we al 
dat jullie graag knutselen vandaar gaan we 
nog is een namiddagje knutselen ☺  
Wij kijken er alvast naar uit, jullie ook?  

Veeeeeeeel liefs, 
Senne, Laura , Eva en Kobe 



W   E   L   P   
E   N

 

Zondag 7/02/2021 van 10u00 tot 12u30 

Ik hoor jullie al denken OHNEEE??? Toch niet weer 
zo een ordinair bosspel?  

NATUURLIJK niet! Wij hebben voor een SUPER 
leuke vergadering gezorgd.  

Doe jullie lenzen in en neem de opa en oma haar  bingoskills over! Kom NIET 
te voet, neem GEEN auto, GEEN step, GEEN brommer !!!  

NEEM de FIETS. Jammer genoeg… geen fiets = NIET MEEGAAN !!  

Een rugzakje met water en een koekje kan altijd van pas komen en bij vragen of 
problemen, laat het ons dan zeker op tijd weten.  

Zondag 14/02/2021 van 10u00 tot 12u30 

Kennen jullie Sherlock Holmes???  

Bestudeer zijn kledij, zijn spullen en zijn manier van 
onderzoeken…  

Om de misdaad te bestrijden neem je alvast uw grote 
vergrootglas mee en om er zeker van te zijn dat je geen sporen wist doe je best 
je labo pak aan! PS Wij zijn altijd fan van creativiteit ;)  



Zondag 21/02/2021  

Maralla: ‘ Ikki…??? Ken je de weg vanbuiten? ‘ 

Ikki: ‘ Ja hoor…! We gaan toch naar …. ‘ 

Chill: ‘ NIET ZEGGEN IKKI! Laat ze maar dromen ☺’ 

Mang: ‘ ja we zullen het als een verrassing houden ;) ‘ 

Ikki: ‘ Goed idee, we zullen afspreken dat verdere info 
nog volgt? ‘ 

Maralla: ‘SUPER, goed idee! ‘  

Chill: ‘ hahaha… Ik ben benieuwd naar hun reactie ! ‘ 

Mang: ‘ JAA ik kijk er al naar uit! ‘  

 

Zondag 28/02/2021 van 10u00 tot 12u30 

De leiding heeft onlangs samen een 

O N L I N E

 spel gespeelt.  

MAAR… dat verliep niet zoals gepland… 

We hebben al dagen een discussie over wie er gewonnen is …  

Wat gaan we doen? Wel we gaan dat gewoon in REAL life nog eens spelen maar dan 
met jullie ☺  

 

Ne stevige linker  

Ikki, Maralla, Mang, Chill 



Jogi krekel 
 

Zondag 7/02/2020: Bosspel: 13u – 15u30 
We beginnen februari terug met ne klassieker, 
namelijk een ferm bosspel. Komt zeker af het 
wordt weer ne knaller. 

Zondag 14/02/2020: Valentijn: 13u – 
15u30 
Vandaag is het de dag van de liefde, Le jour 
d’amour, Valentijn. Vragen zoals “hou jij van 
mij?” , “Wil jij mijn Valentijn zijn?” en “is ware 
liefde echt?” worden vandaag beantwoord. 

Zondag 21/02/2020: Regisseur vergadering: 13u-15u30 
De jonggidsen hebben alles, alles behalve ne keivette 
huisgemaakte (actie? Komedie? Drama?) film. Daar gaan wij 
vandaag voor zorgen.  

Zondag 28/02/2020: Techniek vergaderingen: 13u-15u30 
Op kamp is het belangrijk om zelf vuur te maken, te sjorren, tent 
opzetten, … . Deze vergadering zal de leiding dit allemaal 
uitleggen. Voor degene die al deze dingen al kunnen kan een 
beetje opfrissing ook geen kwaad.  

 

 

 

GROETJES  

JOGILEIDING 

 



 

 

GIVERS FEBRUARI 
 
Wij maken de krekel altijd meer dan een maand op voorhand, daarom weten wij 
nog niet wat de coronamaatregelen zullen zijn in februari. We hebben voor elke 
vergadering zowel een online als een in real life mogelijkheid voorbereid. Hou 
voor de zekerheid de chat op messenger in de gaten.  
 
 

Zondag 7 februari  
ONLINE: 10U – 12u 
IN REAL LIFE: 13u - 15U30 
 
Gezelschapsspellekes! Altijd tof en dat gaat zelfs online! 
Als het terug in real life mag doorgaan en als het weer wat mee zit, zullen 
we pleinspelletjes spelen! 
 
 

Zondag 14 februari 
ONLINE: 10U – 12u 
IN REAL LIFE: 13u - 15U30  
 
Het is vandaag valentijn! Hoe kunnen we dat beter vieren dan met ne ‘Mag 
ik u kussen?’. Fris jullie beste openingszinnen nog eens op want ja, met die 
corona is dat misschien weer al even geleden hé ;)  
 
 

Zaterdag 20 OF zondag 21 februari 
ONLINE: zaterdagavond VANAF 20u 
IN REAL LIFE: zondagmiddag 13 - 15U30 

 
Een woord en jullie zullen overtuigd zijn: 

PUDDINGQUIZ*!!! 
 
 
*: Gaat natuurlijk enkel met pudding als we terug naar 
de scouts kunnen gaan.  
 
 

 
 



 

 

 
Zaterdag 27 februari 20u - 22u  
IN REAL LIFE OF ONLINE IS OP ZELFDE MOMENT 
 
Vandaag gaan we kassen! Als het online is, geven we meer info op 
messenger. Als het in het echt is, kom gewoon naar de scouts, de rest 

voorzien wij J (je mag altijd zelf ook nog spelletjes meepakken voor PS of 
Wii) 
 
 
Veel liefs <3 
 
Daan, Menno, Kyran en Julie 
 
 



                    Krekel januari jins 

 

3 januari 2021 18:00tot20:00 : vandaag gaan we 
het nieuwe jaar goed inzetten met een nieuwjaars 

feestje online  

10 januari van 10:00tot12:30: vandaag is het de oudjes 
hun beurt ; ) de ouderploeg hebben een speciale tocht in elkaar 
gestoken afhankelijk van de maatregelen dan kunne we mee doen of 
niet . 

17 januari 10:00tot12:00 : oudleiding komt nog 
eens langs en zij gaan voor ons een spel in elkaar 
steken.  

23 januari 19:00 tot 21:30:trek jullie joggins maar aan , 
pak allemaal een snackje bij de hand want vanavond is het film avond.
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