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KREKEL

                       MEI 

1 mei —-> BBQ take away 
jonggidsen 
29 mei —-> Italiaanse eetavond 
van de welpen & jongveekenners! 



Woordje van de groepsleiding 
 

De maand mei kan van start gaan en er staat veel op de planning. Door Corona hebben vele takken 

hun eetavonden moeten schrappen en dat zorgt ervoor dat er deze maand vele evenementen 

gepland zijn! 

 

We beginnen op 1 mei met de BBQ-pakketten van de Jonggidsen! We mogen dan terug met 10 

samenzitten, samen met het lekkere weer zijn dat de ideale ingrediënten voor een stevige BBQ. 

Bestellen kan via volgende link: https://forms.gle/Z2R6DHJbDow8jr6b8 

 

Als volgende staat de carwash van de Givers op de planning! Deze zal 8 mei doorgaan van 14u tot 

17u aan de scoutslokalen. Laat de auto dus nog maar even vuil worden, op 8 mei zal deze terug 

blinken als een diamant. 

 

Als laatste organiseren de Jongverkenners op zaterdag 29 mei hun Italiaanse Eetavond! Ze maken 

speciaal voor jullie overheerlijke pasta’s, die u dan aan de scoutlokalen kan afhalen. Bestellen kan via 

volgende link: https://forms.gle/rRbuv6qfZ5ZZj9n68 

 

Zo dat was de maand mei, naast al deze evenementen om onze scouts te sponsoren organiseert de 

leiding natuurlijk elke zondag nog een topvergadering voor jullie pagadders. Wat elke gaat doen vindt 

u hieronder! Meer info omtrent de evenementen kan u ook op onze site en facebook terugvinden. 

 

Een stevige linker 

De groepies 

https://forms.gle/Z2R6DHJbDow8jr6b8?fbclid=IwAR1OzfcNel3hMRCGFCFq_06lFvHcTzmLs72KZ1nu5dHwUJPcbWZ_EK8i-as
https://forms.gle/rRbuv6qfZ5ZZj9n68?fbclid=IwAR3yuXc0pRppgzkf_QzOq2GTD7njbv1FZ6HDY8qToMIy2HsDW03Tdsou2QI


Wij (de jonggidsen van Scouts Sint-Hubertus, Hoevenen) verkopen BBQ-pakketten. Dit 
doen we zodat we een zalig kamp kunnen beleven, deze zomer!


***

Wanneer? 

1 mei 2021

***

Wat?

Zalige BBQ- pakketten, waarmee u thuis een BBQ kan organiseren met uw bubbel vooraleer u 
zich naar een café begeeft





***

Waar?

BBQ-pakketten kunnen afgehaald worden bij scouts-drive-in (Waterstraat 39,2940 Stabroek). 

Afhalen kan van 15u- 17u. 

***

Inschrijven kan via onderstaande link VOOR 24 april:

https://forms.gle/Z2R6DHJbDow8jr6b8 

***

Prijzen? 

BBQ- pakket 1 voor 5,5 euro/pakket: hamburger, drumstick, BBQ-worst

BBQ-pakket 2 voor 6 euro/pakket: hamburger, gemarineerde kipsaté, BBQ-worst

BBQ-pakket 3 voor 7,5 euro/ pakket: gemarineerde steak, gehaktstick, gemarineerde kipsaté, 
sparerib voorgegaard

BBQ-pakket 4 voor 8,5 euro/pakket: gemarineerde steak, gemarineerde kipsaté, hamburger, 
sparerib voorgegaard

Rauwkostsalade voor 3 euro.

Desserten voor 1 euro.

Alvast bedankt dat u ons wilt steunen & smakelijk! 

Hou u goed!

Stevige linker 

De jonggidsen van Scouts Sint-Hubertus Hoevenen

https://forms.gle/Z2R6DHJbDow8jr6b8?fbclid=IwAR0hCS0rCb6s8G6ZD7qdfpITzUczBdrWSsI4SQKypfTrb-v89gNlOo7n9s0


De givers van Hoevenen organiseren een carwash!

Kom allemaal zaterdag 8 mei 2021 met uw (vuile) auto's naar de scouts 
en steun de givers hun kamp! Daarbovenop krijgt u uw auto blinkend 
terug!

Voor zowel uw als onze veiligheid zal u in uw auto moeten blijven zitten, 
daarom zal de binnenkant niet gekuist kunnen worden. 

Wij kuisen dus uw ganse auto langs de buitenkant met grote zorg.

En dat voor slechts 10€!

Omwille van corona moet u ook op voorhand inschrijven en moeten we 
met tijdsloten werken.

Meer info en reserveren via volgende link: https://scouts-sint-hubertus-
hoevenen.stamhoofd.shop/carw...

Alvast bedankt en tot 8 mei!

De Givers



De welpen en jongverkenners van scouts Sint-Hubertus Hoevenen presenteren de beste Italiaanse Eetavond 
van dit jaar. Wilt u er graag mee voor zorgen dat deze groepen een top kamp kunnen beleven en lust u wel 
graag een pasta vergeet dan zeker niet te bestellen.

Wat?

Overheerlijke pasta's die u bij ons kan afhalen en waar u thuis van kan genieten.

Welke pasta's zijn er?


Spaghetti bolognese: krijg je elke keer goesting in de overheerlijke pasta van lady en de vagebond? Wel nu is 
uw kans. Wij maken deze heerlijke spaghetti met tomatensaus en sappige gehaktballetjes. Bent u vegetarisch 
dan kan u deze pasta ook krijgen met een lekkere tomatensaus met veel lekere groentjes.


Pasta pesto: heerlijke farfalle (vlindertjes


) met romige pesto en zomerse tomaatjes. Zo lekker en zomers dat je hiervan meteen wegdroomt naar het 
strand.

Tortellini al panna: gevulde tortellini's met een volle roomsaus en stukjes ham. Zo'n lekkere en romige pasta 
heb je nog nooit gegeten.

Wat is nu de prijs van zo'n overheerlijke pasta? 


Voor maar 10 euro per stuk kan u van onze pasta's genieten.


Tijd voor een dessertje?


Natuurlijk wie wilt nu geen dessertje, zeker als het maar voor € 2,50 is en u hiermee de jins steunt.

Wanneer, waar en hoe kan ik deze afhalen en bestellen

U kan de pasta's bestellen via ons bestel formulier:

https://forms.gle/rRbuv6qfZ5ZZj9n68


Dit kan tot 26 mei


U kan dan de pasta's 29 mei afhalen op de scouts van hoevenen gelegen op de Waterstraat 39 Stabroek. Op 
het formulier kan u aanduiden om hoe laat u deze wilt ophalen.


Wij bedanken u alvast om ons te steunen en hopelijk zien we u 29 mei


Liefste groetjes, 

De welpen en jongverkenners 

https://forms.gle/rRbuv6qfZ5ZZj9n68?fbclid=IwAR2_ALOtbEMVXuM7TiK_Yv-scOfDvSWVdvrEEN2exlgP2ifRfHMB191OOPI


Woehoewwww we zijn al bij de volgende maand aanbeland! FEEST, dit gaan we vieren met 

weer een aantal leuke ac=viteiten! 

2 mei 2021: Vandaag is het Wereld 

Tonijn Dag! Daarom mogen jullie 

vandaag allemaal als tonijn verkleed 

komen. Wees crea=ef!  

9 mei 2021: Het is Moederdag! We 

gaan dus vanalles knutselen om de 

mama vandaag in de bloemetjes te 

zeJen. Ook voor degenen die geen 

mama hebben, voorzien wij dingen 

om toch iemand anders in de 

bloemetjes te zeJen ;) 

14-16 mei 2021: WIJ GAAN OP WEEKEND!!!! Wel zonder 

overnachten deze keer, meer informa=e hierover komt 

zeker nog in de WhatsAppgroep! Komen is de boodschap! 

22 mei 2021: Vandaag is het de beurt aan de mama’s, 

papa’s, oma’s, opa’s,… om naar de scouts te komen, want 

het is kampboekvoorstelling! Wij gaan ons best doen om 

dit zo coronaproof mogelijk laten verlopen, maar meer 

info komt nog in de WhatsAppgroep.  

30 mei 2021: VERASSING! Wij gaan nog niet verklappen 

wat er vandaag op de planning staat. Kom maar gewoon 

naar de scouts en ontdek wat we gaan doen!  

 

Veel (coronavrije) kusjes en knuffels, de 

kapoenenleiding! xoxo



KREKEL KABOUTERS 
Mei – Mei – Mei – Mei – Mei – Mei – Mei 

 
 

2 MEI : BOSSPEL 
10-12u30 

 
Vandaag gaan we nog eens een goed bosspel spelen. 

Zeker komen, het wordt suuuuuuuuper tof xD 
 
 

9 MEI : VERRASSINGSVERGADERIG 
10-12u30 

 
Doe allemaal kleding aan die heel vuil mag worden 😉 

 
 

16 MEI : WIELTJESVERGADERING 
10-12u30 

 
Vandaag kunnen jullie laten zien hoe goed jullie *Te Wiel* zijn xD 

Breng allemaal een voorwerp met wieltjes mee. 
 

BV: Bureaustoel, Step, Fiets,… 
Hoe zotter, Hoe beter!! 

 
 

21 MEI : MOVIE NIIIIGHT 
18u30-21u 

 
Samen gezellig een filmke zien 

 
 
 

Groetjes, 
De Kabouterleiding 
Flip, Flep, Flap en Floep 



 

 

2 mei: 10u - 12:30u 
Vandaag gaan we een super leuke fietstocht maken!! 

Kom dus allemaal zeker met de fiets en je kan 
eventueel ook een rugzakje meenemen met een 
drankje (en een koekske 😉).  

 

9 mei: 10u - 12:30u 
Om jullie scouts skills wat aan te scherpen doen we 
vandaag een techniekvergadering. Een beetje sjorren, vuur 
maken, … Het wordt kei tof en leerzaam dus zeker 
allemaal komen!  

 

16 mei: 10u - 12:30u 
Vandaag gaan we nog eens een bosspel spelen MAARRRR deze keer gaan we er een extraatje 

aan toevoegen. Jullie mogen allemaal jullie klakkebuis meenemen! (al een beetje 

voorbereiding voor opt kamp 😊)   

23 mei: 10u - 12:30u 
Nog is goe ravotten blijft leuk. Vandaag gaan we dus pleinspelletjes spelen!!  

 

 

 

29 mei: 20u - 21:30u (zaterdag) 
Omdat de examens van jullie lieftallige leiding toch al weer dichterbij 
komen, hebben we een gezellige avondvergadering gepland. 
Allemaal samen aan het kampvuur zitten met een hapje en drankje, 
wie vindt dat nu niet leuk? NIEMAND. Zeker allemaal komen dus.  

 

Ne stevige linker van Maralla, Ikki, Mang en Chil! 

Dikke Berta BOEM BOEM BOEM 
gij en gij en gij zijt stoem! 

Wie is er bang van de dikke 
Berta? IKKE NIIIII !!! 



 

 

 

<Belangrijk> 

Zaterdag 1 mei: eetavond (take-away 
BBQ)  
Om onze takkas een beetje aan te dikken 
organiseren wij een BBQ take-away. Aarzel dus 
niet en bestel via: 
https://forms.gle/Z2R6DHJbDow8jr6b8                        
Bestellen kan tot en met 23 april. 

</Belangrijk> 
 

Zondag 9 mei: 13u-15u30: Moederdag  
Vandaag is het Moederdag en dat moet op de scouts gevierd worden!  

 

Zondag 16 mei: 13u-15u30: Bosspel 
Vandaag doen we een bosspel, maar dit keer laten 
we ons goeie ouwe elzenbos achterwege en gaan 
we is bij de buren zien of het gras daar werkelijk 
groener is. Kom dus zeker met fiets naar de scouts 
want we gaan op verplaatsing! 

 

Zondag 23 mei: familiezondag 
De leiding is op congé. 

 

30 mei: 13u-15u30 techniek 
vergadering 
Vandaag doen we nog eens een 
techniek vergadering! Zodat we de skills die we al hadden kunnen bijslijpen 
en de skills die we nog niet hebben kunnen bijleren. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZ2R6DHJbDow8jr6b8%3Ffbclid%3DIwAR2_lP8bDO-4GiV-9ZYRSoCci6qXGaW1xAZgvYD0C7RqIWoqTdiObXFkIXs&h=AT1M3jzwVqmgLj8UliT1JLKxA9n3EWru_xxbPQXxsCSQIWEOiN7te7iQFM5P7gkm_dzMQDxbdgq7TOWItQlTpIKt4B7ZMIB7BBEyHlhNyVnaLp-8NYC7EESAQ6oTZ6aniuEOVi05nW60t6fqP0I-4g


GIVERS 
ZONDAG 2 MIJ: VAN 13U00 TOT 15U30 

Vandaag is het zondag en op zondag doen we zod. We spreken nameleik af aan het park van Kapellen, dus 

kom maar uit u kod. Breng mee u goet humeur, alsook u favoriete kleur. In’t park gaan we picknicken, 

alsook tegen een bal kicken. In’t park gaan we met de frisbie smeiten, alsook chips frijten. In’t park gaan we 

batmintonen, alsook speedmintonen. Of  we effectief iets mogen eten, hangt af van de maatreigels, dus da 

kunnen we nu nog nie weten. Maar chillen in het park zit er zowiezoo in, dus afkomen en ge zeit onze 

heldt(in). PS: We  spreken af aan het park van kapellen, aan het atletiekveld!!! 

ZATERDAG 8 MIJ: VAN 14U TOT 17U 

In the carwash, owowoowowooo… U hoord het al, vandaag is het onze bevaamde Giver-Carwash! Belangreike 

dag, want hoe meer auto’s er gewassen worden, hoe meer geltd we in het laadje hebben voor ons kamp! Ziet 

dus dad ge me zoveel mogeleik man aanwezig zijt en maak al kij veel reklame bij de familie en vrienden. 

Dus wa hebben we geleert: Puntje 1: Me zo veel mogeleik aanwezig zein! Puntje 2:Reklame, Reklame en nog 

eens reklame! Puntje 3: Doe al wa resaerch van hoe ge nen auto moet wassen. 

DONDERDAG 13 MIJ: UREN WORDEN NOG DOORGEGEVEN  

Netflixx en chill… Vandaag staad onse Giver-Cinema ingeplant. Het is nog wachten op goetkeuring van de 

gemeente of dit door mag gaan. Moest dit doorgaan, ziet da ge aanwezig zeit want weeral geldt in het laadje 

en ziet da ge reklame maakt. Moest dit niet doorgaan, ziet da ge aanwezig zeit want weeral een kei toffe 

filmavont met de beste lijding. Dus als ons evenement afgekeurt wort, dan spreken we af op de skouts voor 

een filmpje en pakt ge u eigen snacks mee. We houden julie dus nog op de hoogte. 

ZONDAG 23 MIJ: VAN 13U TOT 15U30 

Sun is shining every day, tuuututuduuu tududuuuuu… Omdat we er vanuit gaan dad het zonetje gaat 

scheinen vandaag, spreken we af dat iedereen kleren aandoed die nat mogen worden, zoals daar zijn: 

zwembroek, badpak, bikini, speedo, boratpak of gewone kleren. We gaan dus waterspellekes spelen. Geen 

gewoane, maar dolfeine waterspeletjes. Pak allemaal julie beste waterpistool mee. 

ZATERDAG 29 MIJ: VAN 20U TOT 22U30 

Mamamamaa, mama pokerface tadadaa…. Zoals ons Lady koekoek zingt in haar hitje, teid om u pokerface 

op te zetten! Vanavond nog eens ne goeie classic casino-avond, maar belangreik: vanavond staat er mischien 

wel meer op het spel dan enkel wa pokerchipss…. To all the ladies, doe julie mooiste galajurk aan. To all the 

boys: doe julie mooiste kostuum aan. Moest ge da nie willen of nie hebben, zijn gewoon mooie kleren oek goe. 

 

Zo in de maant mij lecht elke vogel een ij en bei deze is de krekel voorbei! Aah ja, wie kan raden hoeveel 

spelingsfouten in deze tekst zitten, krijgt van ons persoonlijk een product naar keuze uit de winkel ter 

waarde van 15 euro! 

Een stevige linker en al dieje zevere 

Julie lijding, Kieran, Julie, Meno en Danniel 
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