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Tof weetje:  

De maand is vernoemd naar Mars, de 
Romeinse god van de oorlog.



Woordje groepsleiding 
 
 
De maand maart wilt zeggen: einde van de winter, begin van de lente! En hopelijk kunnen 
we tijdens deze maand tezamen genieten van het warmere weer dat er weer zit aan te 
komen. Met de topactiviteiten die er gepland staan, kan dit niet anders dan een geslaagde 
maand worden. Laten we alleen hopen dat Corona geen roet in het eten komt gooien! 
 
Een nieuwe maand gaat van start en ook deze maand kunnen wij niets met zekerheid 
vermelden. Voorlopig gaan geen enkele evenementen door, maar in de maand februari zijn 
we eindelijk terug fysiek van start kunnen gaan voor zowel jong als oud! Of dit zo blijft voor 
de maand maart is natuurlijk nooit 100% zeker. Daarom verwijzen we jullie graag door naar 
de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/huidi
ge-maatregelen 
 
Hierop kan u alle recente vernieuwing omtrent maatregelen op de voet volgen. Natuurlijk 
houden wij jullie ook op de hoogte in verband met belangrijke wijzigingen. 
 
Ons bier is ook deze maand weer verkrijgbaar! U kan deze online bestellen en zondag op de 
scouts komen ophalen. Meer info volgt nog, dus hou zeker Facebook en jullie mail in het 
oog. 
 
Dat was het weer voor deze maand. Normaal zitten onze woordjes vol met verschillende 
leuke activiteiten, maar dat is dit jaar natuurlijk wel wat anders. Wel zijn we blij dat we in 
februari nog eens hebben mogen proeven van scouts in real life! Hopelijk krijgt maart deze 
smaak ook te pakken. 
 
 
Een stevige linker 
De groepsleiding 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/huidige-maatregelen
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona/huidige-maatregelen


Krekel maart kapoenen 
Heeey lieve kapoenen! Deze maand hebben wij weer allemaal verschillende 
activiteiten gepland voor jullie! Lees zeker verder om te weten te komen wat en 
wanneer ;) (meer info komt nog in de WhatsApp-groep of via mail)  

Zondag 7 maart: 

Wij hebben een bingo gemaakt met allemaal 
plaatsen/voorwerpen/… in Stabroek en 

Hoevenen, zodat jullie samen met je gezin kan 
gaan wandelen en deze dingen kan gaan 

bekijken. Foto’s doorsturen naar ons mag 
altijd, maar dat moet niet!

Zondag 14 maart: 

Haal jullie tekenkunsten maar 
boven, want jullie mogen vandaag 

het kamp t-shirt ontwerpen! 
Teken maar wat jullie willen dat er 

op komt te staan en stuur maar 
door naar ons. Wij kijken er al 
naar uit om te zien wat jullie in 

petto hebben!

Zondag 21 maart: 

Vandaag is de 80ste dag 
van het jaar! Daarom 

hebben wij voor jullie 80 
opdrachtjes voorzien om 
thuis uit te voeren, het 
wordt zeker plezant! 

Zondag 28 maart: 

Vandaag is het geen scouts ☹  Geniet er 
maar van om een dagje thuis te zijn! Ga maar 

wandelen met je bubbel of een filmpje 
kijken,… wij gaan jullie alvast missen! 

Veel liefs jullie 
favoriete leiding: 

Morien, Yoran, Sofie & 
Lies



KREKEL KABOUTERS  
Maart 

 
 

7 MRT : SPORT 
10-12u30 

 
*OMG!! Het is bijna Lente* 

Het is tijd voor die winter kilo’s eraf te 
krijgen… Hoe doen we dat?  

Door te gaan sporten natuurlijk !! 
 
PS: Kom allemaal in S P O R T K L E D I J. 

  
 

 
14 MRT : ZOEKTOCHT 

10-13u! 
 

Vandaag gaan we op zoektocht in eigen dorp. 
Vergeet jullie F I E T S niet! 

 
 
 
21 MRT : TECHNIEKVERGADERING 

10-12u30 
 

*AAAAH…De Lente is begonnen xD* 
Het kamp komt steeds dichter bij…JOEPIEEE 

Het wordt eens tijd om onze “scouts-technieken” op te 
frissen. 

 
 
 

28 MRT : BOSSPEL 
10-12u30 

 
Vandaag gaan we nog eens een goed bosspel spelen. 

Zeker komen, het wordt suuuuuuuuper tof xD 
 
 

Groetjes, 
De Kabouterleiding 
Senne, Kobe, Laura x Eva 
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Welpen 
Krekel

 MAART

Maart 
10-12.30 u  
                                     

Vandaag is 
het andersom 
dag. Nee is 
Ja, Rechts is 
links. Links is 
Rechts enz. 
Jullie zijn dan 
ook geen 
welpen maar 
kabouters 
dus duik al 
maar in die 
kledingkast 
van u mama 
of zus en doe 
u mooie 
lokken al 
maar in 
vlechtjes.

MAART  
10-12.30 U 

GEEN ordinair Bosspel

7
MAART 10-12.30 U  

Wieltjesvergadering. Kom allemaal op uw 
skateboard, step, rolstoel, winkelkarreke, 

rollerblades of wat dan ook. Zolang er maar wieltjes 
onder staan is het goed.


28 Maart 
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. 

14

21



Maart Joggies 
Maart 7: 11u00 – 13u00 

Vandaag gaan we het bestaan van de vrouw vieren want het is namelijk internationale 
vrouwendag. 

 

Maart 14: 11u00 – 13u00 

Julius Caesar is veel te machtig en moet dood! Het plan gaat als volgt: we spreken 14 
maart om 11uur af om de senaat te overtuigen om een eind te maken aan de machtige 
Caesar. Dit evenement gaat ongeveer duren tot 13uur.  

 

Maart 21: 10u00 – 12u30 

Ja inderdaad het is zover! We vieren: het is lente. We halen onze knutselspullen naar 
boven om iets moois te maken. 

Maart 28: 10u00 – 12u30 

Wat denken jullie van lekker samen te brunchen? Aah dat dachten wij ook! We spreken af 
om 10uur en we maken er een gezellig ontbijtje van. Als wij allemaal 2 kilo zijn 
bijgekomen kunnen we de brunch afronden. Volgens onze schatting duurt dit tot 12u30. 
Meer details volgen nog. 



Krekel maart jongverkenners 

 
Zondag 7 maart 10:00-12:30: fotozoektocht 

Vandaag gaan we een mega leuke super toffe fotozoektocht 
doen. Vergeet dus zeker allemaal niet met de fiets te 
komen, anders duurt het wat te lang.  

 

Zondag 14 maart 10:00-12:30: pleinspelletjes 

Vandaag gaan we nog eens echte ouderwetse pleinspelletjes spelen. Oefen het 
dikke Bertha lied maar al eens en smeer die kuiten al in voor schipper mag ik 

over varen.  

Zondag 21 maart 11:00-13:30: pannenkoeken dag  

Deze vrijdag was het pannenkoeken dag 
en dat gaan we natuurlijk ook vieren op 
de scouts. Kijk goed naar de uren want 
deze zijn anders. De locatie wordt ook 
gewijzigd naar het park van kapellen. 
We gaan hier een pannenkoeken 
picknick houden. Door corona moeten 
we wel allemaal onze eigen 
pannenkoeken meenemen die we zelf 
lekker opeten. 

 

Zondag 28 maart 10:00-12:30 : sportvergadering 

Vandaag is het nog eens een super toffe sportvergadering. Laat het scouts 
uniform vandaag maar eventjes in de kast en kom maar in je sportkledij naar de 

scouts. Neem ook zeker iets mee waarmee je kan sporten bv: skippybal, fiets, 
voetbal, rollerskates,… 

 

Corona vrije kusjes en knuffels van de jongverkenner leiding 



GIVERS
Deze krekel is gemaakt in de hoop dat het allemaal mag doorgaan met de huidige en komende 
maatregelen en gebeurt daarom spijtig genoeg in 2 groepen. Hopelijk vinden jullie dit dan toch 
een leuke oplossing. 

ZONDAG 7 MAART     13-14:30   en   14:30-16

Vandaag gaan jullie opzoek naar een bepaalde locatie. Deze locatie gaan jullie kunnen vinden 
door straffe raadsels op te lossen in groepen van 10 personen. Op deze locatie zou iets speciaal 
liggen verstopt, aan jullie om dat te vinden. Deze vergadering gaat in shiften gebeuren, we 
maken een poll in de facebook groep en zo bepalen we samen wie wanneer zou komen. 

ZATERDAG 13 MAART  19:30-23 

Je kunt vandaag beter de beentjes maar insmeren want ge gaat wandelen!!!  
SUPRISE HET IS DROPPING. Dit gebeurt in 2 groepen, we maken ook weer een poll in de fb 
groep. 
Groep 1 om 19:30 op de scouts en groep 2  komt dan tegen 20 uur op de scouts. 

ZONDAG 21 MAART    13-14:30  en 14:30-16

Het is maar beter dat ge u hersens meeneemt en de ingenieur in u naar boven haalt. 
vandaag gaan jullie proberen een katapult te sjorren en zien dat deze ook effectief is, ik kijk 
er al naar uit om die brokken te zien vliegen. 

ZONDAG 28 MAART    13-14:30   en 14:30-16

Het is bosspel, ziet dat ge er zijt het word niet normaal vet hoe rijk ge gaat kunnen worden 
door hier aan mee te doen. 
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