
DE  
KREKEL

                      JUNI 

20 juni —-> koekjesverkoop aan de 
scouts van de welpen. 



Woordje van de groepsleiding 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten de maand Juni staat weer voor de boeg. Dit betekent een zware 
maand voor de studenten onder ons, aan wie we veel succes wensen met de examens! Maar niet getreurd 

het is niet enkel studeren in Juni. Er zullen talloze leuke activiteiten voorzien worden zodat je de blok 
eventjes achterwegen kan laten en nog is goed buiten kan ravotten en genieten van de zon.  

Ook is Juni aftellen naar de gigantisch leuke zomerkampen!!! 

 

Verder is het op 13Juni ouderploegvergadering en doen de Welpen in de loop van deze maand een nog 
een cup cake verkoop! 

 

Alle info over de leuke vergaderingen die de leiding heeft gepland zal u hieronder vinden! 

 

Een stevige linker, 
De groepsleiding!  

 



De welpen hebben tĳdens de 
lockdown goed geoefend om 
chocolade chip cookies  
en cupcakes te maken. 
Nu gaan wĳ die verkopen op de 
scouts om de laatste beetjes 
geld binnen te halen voor het 
kamp.   

Meer info en te bestellen op de 
site.  

Koekjesverkoop 
20/06/2021 12:00 tot 16:00 

Ingang van de 
scouts

Cup cakes: 
 -vanille  
-chocolade  
1 euro per cupcake  
glazuur optioneel 

 chocolade chip cookies.  
1euro

Niet bestellen = niets kunnen kopen 



Krekel kapoenen Juni 

Zondag 6 juni: Knutselen vaderdag! 
Vandaag gaan we allemaal onze knutselhanden uit de mouwen 
steken en eens iets leuk maken voor onze papa. Neem zeker je 
creatieve zelf mee want we willen die papa’s wel eens verassen 
met wat we allemaal kunnen maken voor hen. Kom dus zeker 
naar de scouts als je eens iets wil maken voor je papa zonder dat 
hij dit kan zien.  

 

Zondag 13 juni: Ouderploeg vergadering! 

Wat is er deze vergadering te doen? Dat weten wij ook 
niet! We weten alleen dat het zeker leuk gaat worden. De 
ouderploeg heeft voor jullie een vergadering voorzien! 
Willen jullie zien wat ze deze week in petto hebben? Kom 
dan zeker naar de scouts vandaag!  

 

Zondag 20 juni: Waterspelletjes! 
Het is endelijk zomer, trek lichte kledij aan die 
nat mag worden wat dat zal je zeker kunnen 
gebruiken vandaag. Neem ook iets mee van 
waterpistolen indien je deze hebt. We zullen 
vandaag waterspelletjes spelen.  

 
Zondag 27 juni: klaarmaken voor het kamp! 
Hoeraaaa! Het kamp staat voor de deur, een week vol 
spelen, lachen en met vrienden ons amuseren! 
Vandaag moeten jullie je allemaal klaarmaken voor 
het kamp, kleren inpakken, zeep , tandenborstel en 
veel meer. Berijd jullie al vast maar voor! Meer 
informatie staat in de kampboek!  



Krekel Juni 
Zondag 6 Juni 10:00-12:30 : 

Joepieee, vandaag gaan we ijsjes eten!!! 
Kom allemaal zeker met de fiets.  
Neem ook allemaal een centje mee: 

- 1 bol ijs = 1,40 euro 
- 2 bollen ijs = 2,80 euro 
- 3 bollen ijs = 4,20 euro 

Zondag 13 Juni 10:00-12:30 : 
Omdat jullie aller leukste leiding examens heeft is 

het vandaag  ouderploegvergadering ☺ 
De ouderploeg heeft een super leuk spel in elkaar gestoken, joepieeee! 

Benodigdheden? 
• Goed humeur ;) 

Volgende week zijn we weer terug! 

Vrijdag 18 Juni 19:00-21:30: 
We doen vanavond nog eens een rustig filmavondje, 

omdat jullie allerliefste leiding nog ALTIJD examens heeft… ☹ 
Neem een snackje en een drankje mee ☺ 

Zondag 27 Juni 12:30-15:30: 
Binnen 4 dagen gaan we op kamp, maaaaar dit wil niet zeggen 

dat we vandaag niks leuks gaan doen. 
Vandaag gaan we zwemmen bij Laura. 

Wat neem je zeker mee? 
• Zwemgrief: bikini, badpak, handdoek 
• Zwembandjes (moest dit nog nodig zijn) 

Kom met de fiest naar de scouts! 

WIJ KIJKEN ALVAST SUPER HARD UIT NAAR ONS SUPER 
FANTASTISCH KAMP!!!! JULLIE TOCH OOK HE? 

HEEL VEEL LIEFS, 
LAURA & EVA, KOBE & SENNE 



Nog NE STEVIGE LINKER  

Maralla                       chil IKKI                                MANG 

 

WELPEN 
 

Zondag 6 juni 2021 (10u00 – 12:30) 

HEY HEY HEY…  

Pak allemaal jullie wieltjes uit de kast want rarararara we hebben wieltjesvergadering! 
NIET

 op de 

scouts maar bij het skatepark naast de jos. Wij spreken dus af NAAST de jos!  

 

Zondag 13 juni 2021 (10:00 – 12u30) 

WAUWIEEEEE omdat jullie leiding in de examens zitten en omdat wij zo een super hippe coole 

ouderploeg hebben… zijn zij bereid om voor JULLIE een spel te maken, SURPRISE SO BE there!  

 

zondag 20 juni 2021 (9u30 – 13:00) 
Boys vandaag start jullie laatste maand voor dat we een spetterend kamp tegemoet 

gaan! Omdat we nog wat centjes willen inzamelen voor een cool kamp te veroorloven 

moeten jullie je verkoop skills te boven halen, want wij gaan koekjesverkoop doen op 

de scouts! Meer info volgt nog =)  

 

 

Zondag 27 juni 2021 (9u45-12u30) 

 HMMMM wat is er fijner dan even genieten van het gras, zon, zand tussen de 
teentjes?  

Neem een 
picknick

 mee en geniet van een hopelijk zonnige middag in de 

Kalmthoutse heide. Wij verwachten jullie ( de welpen) op de parking aan het 
restaurant De Heihoeve waar ook de Vroente plaats vindt.  



KREKEL JOGI’S JUNI 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 juni (in een mail komen de uren nog) ouderploeg vergadering  

De ouderploeg heeft weeral een super deluxe spel klaar staan voor jullie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XOXO DE LEIDING  

Aan de 2dejaars oefen onze totems al maar        

Zorgeloze nachtegaal, waardevolle koelan, Zeldzame arasari en Schalkse kikker 

Jarne, Evelyne, Koen en Lien  

 



GIVERS JUNI 

Zaterdag 5 juni 21 u 
Kampboekvoorstelling online   
Kom samen met de mamsie en de papsie alles over ons kamp te weten. Omwille 
van corona zal het ook dit jaar online moeten verlopen maar morgen zien we jullie 
wel in ’t echt, dus no worries! 
De zoomlink zal via mail doorgestuurd worden. De kampboek zelf zullen jullie dan 
ook online ontvangen. 
 
Zondag 6 juni 10 u tot 13 u 
Fietstocht – fix 5€ 
De ultieme ontspanning tussen de examens: ver weg van die boeken, beetje 
bewegen, beetje praten, beetje chillen,… Pak een centje (5€) mee voor een leuke 
verrassing!  
 
Zondag 13 juni  
Ouderploegvergadering  
Omdat wij ook in de examens zitten komt de ouderploeg ons wat helpen. Zij zullen 
vandaag een heel leuke activiteit voor jullie voorzien. Meer info (uren o.a.) volgt 
via mail.  
 
Vrijdag 18 juni 20 u tot 23 u 
Vuurkaaamp  

Omdat het bijna kamp is, moeten we zeker nog eens testen of jullie nog steeds 
vuur kunnen maken hé. En natuurlijk maken we er een gezellige avond van! Je 
mag altijd een snackje en een drankje meepakken.  
 
 



 
Zaterdag 26 juni 15 u tot 20 u  
BBQ – fix zwemkledij, vlezekes en 8 euro  
Laatste vergadering van het jaar! We gaan er een gezellige dag van maken en al 
wat in de kampsfeer komen. Als het mooi weer is, kunnen we misschien wel een 
zwembadje sjorren dus pak zeker die zwembroeken/bikini’s mee. Tegen de avond 
zullen we de barbecue aansteken en lekker eten. Vleesjes moet je zelf meepakken, 
de rest voorzien wij maar graag 8 eurotjes daarvoor zodat we nog ni aan ons 
kampgeld moeten komen.  
 
 
Dit was het dan, de laatste krekel van ’t jaar! Wij kijken al heel hard uit naar het 
kamp, hopelijk jullie ook.  
 
Jullie liefste leiding xoxo 
 
 
 
 
 
 
 


	DE
	KREKEL

