
DE  
KREKEL

                       April 

grasmaand 

paasmaand                          Vrolijk pasen! 

eiermaand 



Woordje van de groepsleiding 

 
Beste ouders, leden en sympathisanten.  

De maand April staat weer voor de boeg dit betekent weer een maand vol leuke activiteiten, 

spelletjes en veel meer. 

 

Op 4 April organiseren wij een paasbrunch manden verkoop.  Zo kan men op Pasen 

picknickgewijs genieten van een lekkere brunch. Zo sponsort u ook nog eens de zomerkampen 

van uw zoon/dochter. Bij ons staat het water al in de mond voor deze overheerlijke manden. 

Meer info over deze verkoop volgt nog! 

 

In een normaal jaar volgt ook in het laatste weekend van de paasvakantie ons welgekend 

feestweekend (Fewe voor de vrienden). Ook dit jaar hadden wij jullie graag kunnen warm maken 

voor een weekend vol schijven van topformaat op Dé Fuif en om jullie beste zangtalent te laten 

boven komen op Dé Zangavond. Jammer genoeg steekt Covid-19 hier, voor de 2de keer, een 

stokje voor. Ook hier zijn we volop bezig met een geweldig alternatief voor jullie te voorzien! Dus 

hou zeker zaterdag 17 april vrij in de agenda!  

 

Ook de huidige coronamaatregelen blijven gelden tenminste tot 1April. Als wij mogen versoepelen 

of er komen wijzigingen op deze maatregelen, zullen wij deze ook laten weten aan jullie via de 

huidige kanalen.  

 

Dit was het dan weer voor April! 

Ne stevige linker van de groepies! 

 

 



 

Lieve vrienden, 

Het is alweer tijd voor de volgende maand. De maand van de vele mopjes, de 
maand van de paashaas en de chocolade eitjes en nog zoveel meer. 

4/4/2021 = FAMILIEZONDAG 

Jammer maar helaas! Vandaag is het geen scouts. Jullie 
kunnen lekker lang uitslapen, ontbijt op bed krijgen, met 
broers/zussen/huisdieren spelen. Volgende week zien we 
elkaar zeker terug.  

11/4/2021 = PAASEITJES 

Vandaag gaan we iets met paaseitjes doen, maar wat dit gaat zijn is 
nog een verrassing. Jullie mogen je vandaag ook verkleden als een 
paashaas 😉 . Belangrijk voor de ouders: de uren zetten we nog zeker 
in de whatsappgroep  

18/4/2021 = LENTE WANDELING 

We spreken niet op de scouts af, maar aan de Kalmthoutse Heide. 
Meer info komt nog in de whatsappgroep.  

25/4/2021 = BOSSPEL 

Vandaag doen we nog eens ouderwets een super, leuk, 
groot, mega, super, gek bosspel. Wat voor bosspel het is, 
zal je zien als je komt! De uren van deze vergadering zullen 
ook in de whatsappgroep vermeld worden. 

De maand april is al voorbij. Hop naar de volgende maand!  

De allerliefde kapoenenleiding 

Yoran, Morien, Lies en Sofie

Kapoenen – april



Kabouters - April 
VRIJDAG 2 APRIL (18u - 20u) : KAMPVUUR 

Gezellig met z’n allen rond het kampvuur 🔥🔥🔥 

 

ZONDAG 11 APRIL (10u - 12u30) : FOTOSHOOT 

Iedereen op & top !! zo kunnen we samen de foto op !! 

Zeker jullie uniform niet vergeten aan doen. 

 

ZONDAG 18 APRIL (10u - 12u30) : PLEINSPELLETJES 

Maak jullie al maar klaar want Vandaag gaan we alle leuke pleinspelletjes spelen. 

 

 

 

 

ZONDAG 25 APRIL (10u - 12u30) : VERRASSINGSVERGADERING 

 



 

KREKEL WELPEN
A P R I L

Zondag 4 April 

Zondag 11 April 

(10:00 – 12:30) 

 

Zondag 18 April 

(10:00 – 12:30) 

Zaterdag 24 April  
(19:00u - 21:30u) 

Een stevige linker van 
Ikki, marala, chil en mang!!

Er is vandaag een paasbrunch dus geniet van het 
dagje met de familie  

Vandaag gaan we een zeer speciaal spel spelen dat 
we hebben voorbereid om te zien wie de lenigste 
welp is van allemaal. 

Vandaag gaan we nog eens wat plein spelletjes 
spelen in plaats van constant thuis te zitten.  

 
Vandaag gaan we eens lekker rond het kampvuur 
zitten en spelletjes spelen om nog eens gewoon te 
relaxen. 



APRIL JONGGIDSEN  

3 april: 20u tot 23u  

Voor vandaag hebben wij een super leuke dropping in 
elkaar gestoken. Hopelijk kijken jullie er ook zo naar uit als 
wij. Zeker allemaal komen want het gaat heel leuk 
worden. Je mag iets van drinken meenemen voor 
onderweg. Wij kijken er alvast naar uit 

 

11 april: 13u tot 15u30  

Vandaag gaan we met zijn alle naar de kalmthoutse 
heide fietsen. Neem allemaal iets klein mee voor te 
knabbelen en te drinken.  

 

18 april:  

Vandaag is het geen scouts.  

 

24 april: 19u30 tot 21u30  

We gaan vandaag een kampvuurtje maken waar we 
samen gezellig rond kunnen zitten. Dus zeker en vast 
komen voor een toffe babbel. 

Deze foto van Onbekende 



   
 

   
 

Krekel april 

GIVERS 
Zondag 4 april: geen scouts      

Joepie, vandaag is het Pasen! Christenen geloven dat op deze dag Jezus uit de dood is  

 opgestaan. Helaas is het op deze speciale dag geen scouts. Geniet nog van de lekkere  

 paaseitjes die jullie gaan oprapen/kopen! 

 

Zondag 11 april 13.00 - 15.30 uur: verassingsvergadering 

Ooh, spannenddd... Wat gaan we vandaag doen??? We 

verwachten dat jullie talrijk aanwezig gaan zijn op deze 

mysterieuze dag. Jullie moeten echter enkele dingen 

meenemen vandaag. Pak zeker allemaal 1 pen die nog schrijft, 

perfect scoutsuniform, een blad papier, een ei, een vierkant 

stukje zilverpapier met breedte 10 cm, een slechte sok, een 

perfect gesmeerde dubbele boterham met choco, een pet en 

een stukje touw van 1 meter. Indien je door een of andere reden geen botinnen kan aandoen, 

zorg dan zeker dat je schoenen met veters aandoet. Probeer thuis al eens je veters te strikken 

met een blinddoek aan. 

Wil je weten waarom je dit moet meenemen/kunnen? Kom dan zeker naar deze super  

 mysterieuze verassingsvergadering! 

 

Weekend van 18 april: Dé Fuif en Dé Zangavond (geen scouts) 

Vandaag is het voor jullie helaas geen scouts. De leiding heeft dit weekend de super  

 beroemde Fewe gepland en zal hierdoor geen tijd hebben om met jullie een super chille  

 vergadering te houden.   

  



   
 

   
 

 

 

 

Zondag 25 april 13.00 - 15.30 uur: wieltjesvergadering 

Haal jullie origineelste, coolste, antiekste object met wielen naar de scouts 

because vandaag is het wieltjesvergadering! Voor diegenen die niet direct 

iets cool hebben liggen thuis, geen probleem. Met het betrouwbaar fietske 

mag je ook naar de scouts komen.  

 

 

Ondanks dat er deze maand maar 2 vergaderingen zijn op de scouts, verwachten we dat jullie talrijk 

komen (vooral de verassingsvergadering)! Tschüss, jullie leiding. 

Kyran, Daan, Julie en Menno 

xoxo 


