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DE
KREKEL
SEPTEMBER & OKTOBER
18-19 September - OTW
22 Oktober - dag van de jeugdbeweging

2022

INLEIDEND WOORDJE

Deze krekel is de eerste van het jaar, een exemplaar om een heel jaar bij te houden
en te koesteren. Alles wat u moet weten staat hierin!
ledere maand maken wij 'de krekel'; ons programmaboekje. De leiding van elke tak
krijgt hierin het woord en zal uitleggen wat er elke zondag te beleven zal zijn. Ook
zullen er af en toe aankondigingen verschijnen voor eetavonden of andere
activiteiten. Neem rustig de tijd om dit allemaal door te lezen en we hopen jullie te
zien op het opententenweekend 18-19 september !

IN DIT STARTNUMMER

HET VOORBLAD

LIDGELD

Lijkt op het eerste zicht niet zo belangrijk, maar
de belangrijkste data staan er steeds op
vermeld. Altijd handig!

Over het hoeveel en het waarom

WOORDJE VAN DE
GROEPSLEIDING
Hierin staan belangrijke zaken zoals nieuws
over lokalen, kampdata, groepsactiviteiten, ...
in detail uitgeschreven door iemand van de
groepsleiding.

WIE WE ZIJN
Een kleine voorstelling van onszelf met alle
beknopte info zoals werkingsuren en waar we
mee bezig zijn.

LIJST VAN DE LEIDING
Heeft u een vraag voor de leiding? Dan kan u
de gegevens altijd op deze pagina terugvinden
vanaf volgende maand!

UNIFORM
Handig om erbij te nemen als je niet juist meer
weet welk kenteken waar moet hangen.

OPENTENTENWEEKEND
Alles wat je over dit openingsweekend moet
weten!

STEUN DE SCOUTS
Onze Scouts is met weinig al heel blij. Lees
hier hoe je ons kunt steunen.

SCOUTS DIGITAAL
Bekijk welke onze platvormen dat wij hebben.

JAMBOREE 2023
OUDERPLOEG

BELANGRIJKE DATA
▪ 22 oktober: dag van de jeugdbeweging, ga allemaal in je uniform naar school
▪ 6 november: BBQ + START MARSEPEINVERKOOP
▪ 7 november: groepsfeest, groepsfoto’s en heerlijke huibekes
▪ 21 november: de leiding is op weekend, dus voor niemand scouts

WOORDJE GROEPSLEIDING
Beste ouders, leden en sympathisante
Hopelijk hebben jullie allen nog een leuke vakantie gehad na jullie waanzinnig leuke scoutskamp, en
zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol scoutsplezier! Wij hebben er alvast megaveel zin in want het
moment is eindelijk aangebroken dat we mogen aankondigen dat er geen takbubbels meer zijn
binnen onze scouts!!! We kunnen gewoon spelletjes spelen met alle takken! Daarom zal dit jaar de
scouts terug voor iedereen doorgaan op zondagvoormiddag van 10u00 tot 12u30. De planning zal
ook steeds in de krekel komen te staan die je op onze site kan terugvinden. Eveneens kan je op onze
site heel veel info vinden over onze scouts zoals bijvoorbeeld onze evenementen. Neem dus zeker
een kijkje op www.sint-hubertus.be!
Naar jaarlijkse traditie starten we ons jaar het derde weekend van september met het
opententenweekend! En ja hoor, dit jaar is het weer een weekend met overnachting. Zaterdag 18
september verwachten we de jongste takken om 13u30 en de oudste om 14u00. Zondag 19
september start de overgang om 10u00 en om 14u00 zal het weekend afgesloten worden. Voor dit
toffe weekend vragen wij 8 euro om het eten te vergoeden.
Iedereen is welkom om naar onze overgang te komen kijken maar hierbij zijn natuurlijk de huidige
coronaregels van toepassing. Er zullen voldoende tafels staan zodat je rustig met een hapje en
drankje kan genieten van de overgang. Ook zal er een standje zijn met de verloren voorwerpen van
de kampen en onze tweedehands (uniformen). Meer info kan je vinden op de site (latest news,
startpagina, OTW,..)
Ben je nieuw? Dan ben je zeker welkom op onze scouts! Als je graag eens wilt komen proberen, mag
je dit drie keer doen vooraleer je lidgeld moet betalen. Maar je gaat slechts één vergadring nodig
hebben om te beseffen hoe leuk de scouts wel niet is! Verderop in de krekel vind je meer info over
het lidgeld, het uniform, de krekel, ...
Dit jaar zullen de inschrijvingen uitsluitend online verlopen. Deze starten 1 september en wij vragen
u om dit voor 14 oktober in orde te brengen (in verband met onze groepsadministratie). Meer info
vind u op onze site, zeker in de gaten houden.
Tot op het opententenweekend!

Ne stevige linker,
Imke, Laura, Kyran en Julie

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn de "scouts van Hoevenen"; officieel: "Scouts en gidsen
88-89 Sint-HubertusHoevenen". En onze lokalen zijn gevestigd
in de Waterstraat 39 te Stabroek.

WANNEER ZIJN WIJ ACTIEF?
Wel eigenlijk zo'n beetje altijd, maar voor
jullie kinderen maken wij er iedere
zondagvoormiddag van 10u tot 12.30u
een leuke vergadering van! Deze uren
durven echter al eens te variëren naargelang
de activiteit die we gaan doen.

WAT DOEN WE ZOAL?
De activiteiten bij ons variëren naargelang de leeftijdsgroep
waar u kind bij terecht zal komen.
Deze zijn telkens afgestemd op het kunnen van de kinderen.
Als jij ook wil spelen, leren, sjorren, slapen
in tenten, enz. ... dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen!
De fraaie constructies die we bouwen,
de spelletjes die we spelen, de vriendjes die je er ontmoet, ...
zullen tot de verbeelding spreken!

Wat zijn de voorwaarde om bij ons de fijnste
zondagvoormiddagen te beleven?
Wij richten ons op jongeren tussen 6 en 18 jaar. Onze werkjaren vallen samen met
schooljaren, dus vanaf het eerste leerjaar (iedereen geboren in 2015) kunnen de jongsten
onder ons al bij de Kapoenen terecht! ledereen is welkom om eens te komen proeven van
scouting! Als je wilt komen proberen, volstaat het om die zondagochtend even langs te gaan
bij onze groepsleiding. Vraag maar aan een leiding op de scouts om u door te verwijzen.

Of een mailtje te sturen naar
groepsleiding@sint-hubertus.be

ONZE TAKKEN
KAPOENEN
meisjes en jongens
van 6 tot 8 jaar
kapoenen@sint-hubertus.be

KABOUTERS

WELPEN

meisjes van

jongens van

8 tot 11 jaar

8 tot 11 jaar

kabouters@sint-hubertus.be

welpen@sint-hubertus.be

JONGVERKENNERS

JONGGIDSEN

jongens van

meisjes van

11 tot 14 jaar

11 tot 14 jaar

jongverkenners@sint-hubertus.be

jonggidsen@sint-hubertus.be

GIVERS
meisjes en jongens
van 14 tot 17 jaar
givers@sint-hubertus.be

OUDERPLOEG
ouderploeg@sint-hubertus.be

JINS
Meisjes en jongens
18 jaar
jins@sint-hubertus.be

GROEPSLEIDING
groepsleiding@sint-hubertus.be

LIDGELD
De enige voorwaarde tot aansluiting bij onze
scoutsgroep is het betalen van lidgeld. Dat
lidgeld bedraagt 47 euro. Gezinnen die het
financieel iets minder gemakkelijk hebben,
kunnen bij de groepsleiding terecht voor
verminderd lidgeld. Voor dat lidgeld krijgt u
een jaar dolle pret en amusement op zondag
+ daarbij het enige echte
jaarteken om op het hemd te naaien.

De inschrijvingen zullen
dit jaar door gaan via
stamhoofd! (Een online website
van een scouts voor scouts) De link
zal vanaf 1 September op de site staan
met meer uitleg.
Heel belangrijk is dat je de medische
fiche opnieuw invult.
Gelieve dit te doen voor 14
oktober

In het belang van je kind is het noodzakelijk dat het lidgeld zo snel mogelijk betaald wordt
opdat ze verzekerd zouden zijn tijdens de activiteiten!!!

De inschrijvingen gebeuren dit jaar volledig online en starten 1 september. We maken
gebruik van Stamhoofd. Dit is een site, gemaakt door en voor scouts, om de inschrijvingen te
organiseren. De gegevens van die site worden rechtstreeks gekoppeld aan onze
groepsadministratie. Dus zorg ervoor dat alle gegevens kloppen die je invult want anders krijg
je bijvoorbeeld geen mails meer aan.
Heb je vragen? Kijk dan op de site vanaf 1 september, anders mag je ons altijd een mailtje

sturen.
Voor dit bedrag bieden wij een heel jaar scouting aan. Natuurlijk zijn de weekends en kampen
niet in die prijs inbegrepen. Wanneer een tak op weekend gaat, zal u daarover tijdig een brief
krijgen van de leiding waarin de prijs vermeld staat. En voor het kamp zal u ongeveer één
maand op voorhand een kampboek krijgen met daarin alle informatie en de prijs.
Jaarlijks organiseren we onze fuif, zangavond en meerdere kinderfuifen. Die zijn natuurlijk
reuzeplezant, maar dragen tevens ook bij aan de kas. Daarnaast orginaseren we doorheen
het jaar een bbq, ons bier dat we verkopen, eetavonden, marsepeinverkoop, cakeverkoop,
wc-rolllenverkoop, ... Deze acties vergen niet alleen veel voorbereiding door de leiding maar
dragen ook bij aan een leuker kamp. Dus daarom doen we een warme oproep om zeker je
steentje bij te dragen wanneer het zover is! De meeste acties zijn terug te vinden op onze site!

HET UNIFORM
Het basis uniform
en extra’s

1 takkenteken(s)
2 groepslintje

Het basisuniform is voor
welpen, kabouters,
jonggidsen, jongverkenners,
givers, jins en leiding
hetzelfde:

3 jaarteken
4 das van onze groep
5 teken van provincie/Vlaanderen
6 internationaal teken Scouts en Gidsen

BEIGE HEMD - GROENE
LANGE/KORTE BROEK/ROK DAS - BOTTINNEN

7 Belgische en Europese vlag

Tweedehands
Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het verkopen van tweedehands scoutskleding.
Echter hebben we niet het gevoel dat veel mensen dit weten, daarom een beetje meer uitleg in
deze eerste krekel van het jaar.
De periode dat leden in de scouts zitten is ook een periode dat ze veel groeien. Zo zien we dat
leden om de zoveel jaar een nieuw hemd of bijvoorbeeld een nieuwe trui aankopen. Wij hebben
op de scouts echter nog een hoop tweedehands scoutskleding liggen, die ouders hebben
gedoneerd als gift voor de scouts.
Is uw zoon/dochter gegroeid en heeft hij/zij nieuwe scoutskleding nodig? Kom dan gerust langs,
vraag meer info bij leiding Laura en Lies. Ook
appreciëren wij het enorm mocht u scoutskleding
Dassen zijn te koop
binnenbrengen waar uw kind is uitgegroeid, zo geven

op de scouts

Contact opnemen met de leiders
die verantwoordelijk zijn voor de
tweedehands scoutskleding?
Vraag rond op de scouts en wij
zullen u met plezier
doorverwijzen naar de
verantwoordelijken! Ook kan u
een mailtje sturen naar
laura.rillof@gmail.com
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OPENTENTENWEEKEND
zaterdag 18- zondag 19 september
BEN JE NIEUW?

Dan ben je zondag zeker welkom bij de overgang! Iedereen is welkom om te
komen meespelen! Doe wel best speelkledij aan; een trui, T-shirt of broek die serieus vuil
mag worden. Informatie krijg je deze dag (en tijdens het jaar) van de groepsleiding. Vraag
maar naar Julie, Imke, Laura of Kyran.

Zaterdag zijn de oudste takken (jonggidsen, jongverkenners, givers en jins) welkom
om 14u. De jongste takken (kapoenen, kabouters en welpen) kunnen al een half uurtje
vroeger komen (13u30) zodat zij iets meer tijd hebben om hun bedje klaar te maken en
we tijdig kunnen starten met onze namiddagactiviteit. Na de avondmaaltijd is er om 20u
gelegenheid voorzien waarop de nieuwe leden terug naar huis kunnen. Maar je mag
natuurlijk ook gewoon blijven slapen, altijd veel gezelliger en dan kan je nog meedoen
met de avondactiviteit.

Zondag

beginnen we om 10u00 ‘s morgens. Zoals hierboven uitgelegd staat, is het
overgang. Als je 3 jaar bij dezelfde tak hebt gezeten, wordt het tijd voor een nieuwe tak
(behalve kapoenen, die doen er maar 2 jaar over). Maar daarvoor moet je natuurlijk wel
enkele proeven doorstaan. Die proeven zijn altijd leuk om te doen en te zien. We
supporteren dan ook uitbundig voor de anderen die deze proeven moeten doorstaan. Om
14u00 sluiten we dit weekend af.

Start overgang per tak
10u00
10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00

Nieuwe kapoenen
Nieuwe kabouters
Nieuwe welpen
Nieuwe jonggidsen
Nieuwe jongverkenners
Nieuwe Givers
Nieuwe jins & leiding

BEN JE EEN OUDER, OUDSCOUT, SYMPATISANT ... ?
Ook jullie zijn we niet vergeten! Iedereen
is welkom om te komen kijken wat we
doen en hoe we ons amuseren! Onze
oude®ploeg heeft een heel gezellig
hoekje gecreëerd op het terrein. Zondag,
vanaf 10u, zijn jullie welkom voor een
hapje en een drankje! Op het terrein
moet iedereen die geen lid is van onze
scouts een mondmasker dragen, maar
vanaf je aan een tafeltje zit, mag je
mondmasker af!

Verloren voorwerpen
Elk jaar blijven er kleren en andere
spullen liggen na het kamp. We
verzamelen deze dan en leggen deze
op tafels tijdens OTW. Zelfs indien u
denkt dat uw kind alles terug heeft
meegenomen van kamp, kan het zijn
dat u bekende voorwerpen tegenkomt,
zoals een handdoek, bestek, …
Na het OTW gaan de overgebleven
spullen weg

WAT ZIT ER IN DE RUGZAK ?
8 euro als kleine vergoeding voor het eten
Slaapmatje, luchtmatras of veldbedje
Slaapzak
Wasgerief
Ondergoed & kousen
Regenkledij
Reservekledij
PERFECT uniform aandoen natuurlijk!
Kledij meenemen die echt vuil mag worden! Bij deze is
iedereen gewaarschuwd!

De scouts digitaal

De website
Op onze recent (n.l. vorig jaar) vernieuwde website kan je alles terugvinden
wat er allemaal gaande is op onze scouts. Hier vind je alles terug van info en
handige links tot vele leuke foto’s en het materiaal dat we verhuren. De
website wordt regelmatig bijgewerkt zodat u steeds op de hoogte bent van
het recentste nieuws zoals wanneer de eerstvolgende eetavond plaatsvindt.
Maar natuurlijk kan je ook onze krekel terugvinden op de site! Deze komt er
steeds goed op voorhand op zodat je de vergaderingen snel in je agenda kan
schrijven.
Tot slot kan je ook de contactgegevens van alle leiding en groepsleiding
terugvinden voor als je vragen en opmerkingen hebt.
https://www.sint-hubertus.be

Op Instagram zijn we sinds
vorig jaar zeer actief! Elke
week posten wij een
verhaal of een bericht
over een scouts
veragdering. Zeker de
moeite om ons te volgen!
Je mag ons altijd taggen of
de # gebruiken
#scoutshoevenen

@scouts_sint_
hubertus_hoevenen

Jullie kunnen ons ook
altijd terugvinden via
onze openbare
facebookgroep waar we
regelmatig nieuws en
foto's proberen te
delen!

Scouts SintHubertus
Hoevenen 88-89

Jamboree 2023
Bron: https://fosopenscouting.be/nl/wereld-jamboree
Wat?
Om de vier jaar verzamelen meer dan 50.000 scouts en gidsen van over de hele wereld voor de Wereld
Jamboree. In 2023 vindt ze plaats in Zuid-Korea. Een onvergetelijke ervaring vol activiteiten en avonturen
(cultuur, tradities, adventure, technologie, kunst, duurzaamheid …). Je wordt er 12 dagen lang
ondergedompeld in een multiculturele samenleving. Je ontdekt nieuwe culturen en bouwt internationale
vriendschappen op.
De Wereld Jamboree is een unieke beleving voor zowel deelnemers, leiding als helpende handen.
Voor wie?
In België gaan alle scouts en gidsen van de 5 scouts- en gidsbewegingen samen naar een Wereld
Jamboree. Dit noemen we het Belgisch contingent. Iedereen die aangesloten is bij 1 van die 5 Belgische
scoutsassociaties kan deelnemen (FOS Open Scouting, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Scouts et Guides
Pluralistes, Les Guides en Les Scouts).
Jongeren geboren tussen 22 juli 2005 en 31 juli 2009 kunnen inschrijven als deelnemer.
Anderen, geboren voor 22 juli 2005, kunnen deelnemen als leiding, helpende hand (IST = International
Service Team) of als organisator voor het Belgische contingent (CMT = Contingent Management Team).
Waar?
De 25th World Scout Jamboree vindt plaats in SaeManGeum te Zuid-Korea. Ze gaat door op een
drooggelegd waddengebied dat volop in ontwikkeling is.
Wanneer?
De Wereld Jamboree gaat door van van 1 t.e.m. 12 augustus 2023. Maar er is meer. Je kan op voorhand
kennis maken met de andere Belgische leden en leiding en je zo beter voorbereiden op je grote avontuur:
2 weekends in België met de leden van jouw Unit (34 leden + 4 leiding).
Een minicamp in België met het volledige Belgische contingent. Zo weet je hoe het eraan toe gaat op een
Jamboree.
Een ‘voorreis’ in Korea om het gastland te ontdekken net voor we naar de Wereld Jamboree trekken.
De exacte momenten voor het vertrek op voorreis en de terugkeer naar België zijn nog niet bekend. Voorzie
dus geen andere activiteiten of reis in de periode van 24 juli 2023 tot 15 augustus 2023.
Prijs?
Aan dit prachtige avontuur hangt helaas ook een prijskaartje vast. De deelnameprijs voor een Belgische
deelnemer is 3.500 euro. Ze dient in schijven betaald te worden en omvat alle kosten (weekends, transport,
voorreis, Jamboree, goodies, ...). Een speciaal opgericht wereldwijd solidariteitsfonds zorgt ervoor dat ook
deelnemers uit andere, derde wereld landen de kans krijgen aanwezig te zijn.
Info en inschrijven
Wil je meer weten over de Jamboree? Op volgende site lees je er alles over: http://jamboree2023.be/nl/
home-nl/. Als je graag mee gaat laat het dan zeker weten aan je leiding! De inschrijvingsperiode loopt van 1
september 2021 tot 1 december 2021.

OUDE®PLOEG

gezocht M/V met talent voor :

Oude®ploeg
2020-2021, ...
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
De leden zijn onze klanten. De doelgroep bestaat uit 6 tot 18-jarigen. Zij verdienen
zorg van de allerhoogste kwaliteit. U ondersteunt de vestiging in Hoevenen.

PROFIEL
✓ U hebt een ongelooflijk groot hart voor jongeren?
✓ U vindt dat scouting een voldoende kwalitatieve ondersteuning moet krijgen?
✓ U zou het fantastisch vinden om bij ons team te horen?
Lees dan gerust verder!!!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
U ondersteunt de ledenwerking van de leiding. Catering in de grootst mogelijke zin
van het woord behoort tot het pakket: soepjes & chocomelk opwarmen, groentjes
klaar maken voor onze barbecue en bereiden van maaltijden voor 150 mensen
vormen

geen

probleem

en

veroorzaken

geen

enkele vorm van stress bij u. Ook

cocktailshaken, marsepeinverkoopondersteuning en een tapshiftje lukt aardig?

STUUR SNEL EEN MAIL NAAR OUDERPLOEG@SINTHUBERTUS.BE OM JE AAN TE MELDEN EN MEER INFO!

STEUN DE SCOUTS
De scouts steunen zonder een cent
meer uit te geven? Dat kan!

Trooper
Je kan jeugdbewegingen simpelweg sponsoren door
www.trooper.be
Trooper te gebruiken als je nog eens iets online aankoopt.
->
Trooper is een online platform dat verschillende webshops
Scouts Sint Hubertus
aanbiedt waarop jij je benodigdheden kan vinden. Deze
Hoevenen
websites zoals bol.com, coolblue etc… zijn gewoon de
originele websites, alleen krijgen wij een procentje doordat je
via Trooper op die website je aankopen doet. Als je dus een aankoop doet via
Trooper, krijgen wij een leuk mailtje in de mailbox wanneer jij een aankoop hebt
gedaan en ons zo gesponsord hebt. Er zijn al vele mensen die ons gesponsord
hebben via Trooper en dat zien wij heel graag. Wij bedanken jullie alvast om ons
te sponsoren. Hopelijk ook dit scoutsjaar. Met jullie
hulp kunnen we onze kampen extra financieren. Dikke
merci!

Onze Scouts is met
weinig al heel blij.
Staat er bij jou iets in
de weg? Misschien
kunnen wij het goed
gebruiken. Denk aan
fluo-hesjes, een lederen
zetel,… je mag hiervoor
de groepsleiding
contacteren.
groepsleiding@sinthubertus.be

De Jins zijn altijd op
zoek naar jobs.
Heb je hulp nodig?
Van tappen op je feest
tot de tuin omspitten
en zo veel meer. Je
kan op de Jins
rekenen.
Voor meer info
contacteer
jins@sint-hubertus.be.

Onze takken
organiseren heel het
jaar door keitoffe
activiteiten. Iedereen
is welkom, op alle
activiteiten! Van
eetavond tot
smokkeltocht. Hierbij
steun je de tak in
kwestie maar nog
belangrijker, je steunt
hiermee heel onze
Scouts.

Bière Hubert
Bière hubert is gemaakt door een erkende brouwer volgens
het recept dat god aan Sint-Hubertus schonk. Het is een
vrij sterk blond bier met een alcoholpercentage van 7.9%.
Het bier (een mengsel van hops, water, gerstemout, liefde
en passie) drinkt vlot en heeft een unieke en karaktervolle
smaak.

Bière Hubert:
Per 6: € 15, 00
Per 12: € 27, 50 ( 1 gratis )
Per 18:€ 40 (2 gratis)
Per 24: € 50 (4 gratis)
Ons bier is altijd te koop op onze scouts.
Meer info op onze site:
https://www.sint-hubertus.be/biere-hubert/

Krekels
Kapoenen P 17
Kabouters P 18-19
Welpen P 20-21
Jonggidsen P 22-23
Jongverkenners P 24-25
Givers P 26-27
Jins P 28-29-30

De 1ste krekel krĳg je bĳ jou in de bus met ballonnen
aan de deur. De volgende exemplaren door heen het
jaar zĳn te vinden op de site bĳ KREKEL

KREKEL KAPOENEN SEPTEMBER & OKTOBER
18-19 SEPTEMBER: VAN 13U00 18 SEPT TOT 17U00 19 SEPT
Zie woordje groepsleiding voor alle informatie.
OPENTENTENWEEKEND
VAN 10U00 TOT 12U30
26 SEPTEMBER:
Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen spelen we
KENNISMAKINGSSPEL vandaag een kennismakingsspel, zo leren we elkaar
helemaal kennen.

3 OKTOBER: UITSTAP
NAAR DE ZOO

10 OKTOBER: SPEL

17 OKTOBER:
PLEINSPELLETJES

VAN 10U00 TOT 16U00
Om onze kennis over dieren bij te schaven bezoeken we
de zoo, het is namelijk bijna werelddierendag. We
spreken af aan de ingang van de zoo van Antwerpen
om 10u00. Vergeet zeker je zoo abonnement niet, als je
dit hebt. Neem ook zeker een lunchpakket en een
fluohesje mee. Meer info volgt later nog.

VAN 10U TOT 12U30
We spelen en spel vandaag.

VAN 10U TOT 12U30
Vandaag gaan we al de wel gekende pleinspelletjes af,
we zullen is zien wie er voorbij de leiding geraakt
tijdens dikke Bertha.

VAN 10U TOT 12U30
24 OKTOBER:
Kan het nog meer scouts? Ja tuurlijk, op deze zondag
SCOUTSACTIVITEITEN leren we: sjorren, vuur maken en tenten opzetten.

30 OKTOBER:
HALLOWEEN

VAN 19U00 TOT 20U30
Het is Halloween, dit wil zeggen dat we de straten op
gaan om mensen bang te maken en snoep te
verzamelen natuurlijk.

Stevige linker Petro, Veva, Gigi, Xebo & Rikki

KREKEL KABOUTERS
SEPTEMBER
18 – 19 Sept.

Het moment waar we al heel de zomer
op aan het wachten zijn, is eindelijk

Zie Woordje Groepsleiding

hier !!! O.T.W.

OPENTENTENWEEKEND

Verdere info -> Zie Woordje

Groepsleiding

26 Sept.

Vandaag gaan we de nieuwe gezichtjes
leren kennen. Dit doen we natuurlijk

10u – 12u30

door keitoffe

KENNISMAKINGSPELLETJES

spelletjes te spelen.

OKTOBER
3 Okt.

We gaan de maand oktober goed starten met
nen echte klassieker … Een bosspel !
Allemaal zeker aanwezig zijn.

10u – 12u30
BOSSPEL
8 Okt.

Na een maandje “afzien” op ‘t school…
Lekker relaxen op de scouts!
*DIT IS EEN VRIJDAGAVOND*

19u – 21u30
SPA NIGHT
17 Okt.

We gaan onze inner Sherlock Holmes naar
buiten laten komen. Samen gaan we op
zoektocht. Kom verkleed als een detective.

10u – 12u30
ZOEKTOCHT
24 Okt.

OMG kei tof… Knutselen !

10u – 12u30
KNUTSELEN
29 – 31 Okt.

Zie Weekendbrief
WEEKEND

GROETJES,
De Kabouterleiding
Communicatie
tussen Ouders en Leiding
verloopt via WhatsApp

Beste kabouters en ouders,
HALLOWEEN…
Boehoehoehoe, daarom gaan we op een super eng en leuk weekend!
(Jippie)
Wij verwachten u VERKLEED op 29 oktober om 19u op de scouts.
Kom allemaal zeker met de FIETS!
Het griezelweekend eindigt 31 oktober om 12u30 op de scouts.
Het wordt echt een kei tof spookavontuur dus wees talrijk aanwezig!
Neem dit zeker mee:
•
Kleding voor 2 dagen
•
Scoutsuniform
•
Toiletgerief (borstel, tandenborstel, tandpasta,...)
•
Zaklamp
•
Veldbed
•
Slaapzak (eventueel nog een extra dekentje)
•
Kussen
•
Knuffel
•
Regenjas
•
Pyjama
Extra info over dit weekend wordt gezet in de WhatsApp-chat!
Veel griezelkusjes
De tofste leiding xxx

Krekel Welpen
September & Oktober
Geachte Welpen, het nieuwe scoutsjaar is weer zover. Na een jaartje
vol rare toestanden is de leiding er weer helemaal klaar voor om jullie
een geweldig spannend en avontuurlijk jaar te bezorgen! Zijn jullie er
klaar voor want wij zeker wel!!!

18/09-19/09 Opententenweekend:
Deze dagen staan meer bekend als het opententenweekend. Meer
info kunnen jullie van voor vinden in de infobladeren.

26/09 van 10:00-12:30 Kennismaking vergadering:
Vandaag spreken we af aan onze thuisbasis (de scouts) waar we
mekaar net dat beetje beter gaan leren kennen en nieuwe vrienden
maken. We gaan goed ravotten en ons jaar starten met ne knal.

03/10 10:00-12:30 Bosspel:
Wat is een scoutsjaar zonder een geweldig bosspel. Sluip en
handelskunsten komen van pas. Snelle benen om van de douane te
lopen en nog veel meer. Wie o wie wordt er de kingpin van de
welpen? Het grote smokkelspel zal een antwoord bieden.

8-9-10 oktober Weekend:
Jaja we zijn er vroeg bij dit jaar ons eerste weekend staat voor de
boeg! Meer info over locatie, thema etc volgt nog in onze
weekendbrief. We hopen dat jullie ook zoveel hongeren naar dit
weekend als wij.

17/10 10:00-12:30 Highlandgames:
Doedelzakken, rokken, struise beren van mensen. Één ding wat deze
dag met zich meebrengt is dat je 10x sterker naar huis gaat dan dat je
gekomen bent. Vandaag zijn het HIGHLANDGAMES!!! Trek uw
mannelijkste schotse rok aan en laat de spierballen shinen. Wie weet
is er zelfs een prijs voor de schotste schot.

24/10 10:00-12:30 (24):
24, twee vier, vier twee, vierentwintig, twenty-four, vingt-quatre,
vierundzwanzig, veinticuato, XXIV….
Vandaag spelen we het Grote 24 spel, benieuwd wat dit is? Zeker
komen dan om het mysterie rond 24 op te lossen!!!

30/10 19:30-22:00 Halloween:
LET OP DE DATUM EN UREN
Vandaag is het de dag voor Halloween. Kom verkleed en dan doen we
een echte g(ri)ezellige Halloween avond!

Ne stevige linker van de leiding!

September- oktober jonggidsen
Zaterdag 18 en zondag 19 september OTW
Laten we het jaar goed starten. Vandaag nemen we

afscheid van de derdejaars en

verwelkomen we de nieuwe eerstejaars.
concreet: zie woordje van de groepsleiding.

Zondag 26 september 10u-12u30 jogi-games

nat

kleren

Om elkaar beter te leren kennen, doen we de echte jogi-games. Doe

aan die

en vuil mogen worden.

Zondag 3 oktober 10u-12u30 jogi-bouw
Bouwen en

games spelen, wat willen we nog meer?

Zaterdag 9 oktober 15u jogi-eetavond begint om 17U30
Leden worden verwacht om

15u om een act ineen te steken voor de ouders en alles

klaar te zetten. Om 17u30 komt al het volk!

Vrijdag 15 oktober 19u - zondag 17 oktober ... u(laten we tijdig weten) jogiweekend
Eerste weekend is een feit. Thema=

19u en zorg dat je al gegeten hebt!
Zondag 24 oktober 10u-12u30 jogi-bosspel

Kom met de

fiets naar de scouts om

Kom met de fiets!

anders

Zalig scoutesk bosspel spelen? Whose inn?! Het zal

zijn dan anders.

Zaterdag 30 oktober 20u-22u jogi- halloweenvergadering
Samen nog is

verschieten of zelf mensen laten verschieten? Wat we gaan doen kom

je dan te weten...

Groetjes nieuwe leiding

Krekel Jongverkenners
september
18-09-2021 tot 19-09-2021 : OTW !!!
Na het lange wachten zijn we er weer helemaal klaar
voor. Om een nieuw fantastisch scoutsjaar af te
trappen. Dit doen we natuurlijk op OTW. wij zien er al
naar uit om jullie daar te mogen verwelkomen. Meer
informatie zie woordje groepsleiding.
26-09-2021 : 10u00 tot 12u30
Niets beter als een scoutsjaar af te trappen met een
goed ouderwets bosspel .
zeker komen is de boodschap.

dit was het dan voor de eerste maand. veel groetjes en ne stevige linker
van
jullie kersverse leiding XXX

krekel jongverkenners
oktober
03-10-2021 : 10u tot 12u30
Trek vandaag allemaal jullie mooiste schotse rok aan.
We doen niks minder
dan highland games vandaag.

10-10-2021 : 10u tot 13u
vandaag komen we te weten wie er de beste kok is onder
ons. Neem allemaal 3 ingrediënten mee naar keuze.
vandaag doen we de grote kookwedstrijd.
17-10-2021 : 10u tot 12u30
Omdat we nu toch al een tijdje bezig zijn. Wordt het tijd voor het hoogtepunt van het
jaar. Vandaag spelen we pleinspelletjes.
24-10-2021 : 10u tot 12u30
omdat het toch bijna kamp is gaan we vandaag is zien wie de beste survivaler is.
Welkom op de technieken vergadering.
30-10-2021 : 20u tot 22u
kom vanavond allemaal met een zaklamp naar de scouts. we doen een
geweldige halloween tocht.

dit was het weer voor deze maand. hopelijk vinden jullie
het leuk. ons enthousiasme kan al zeker niet op ! stevige
linker van jullie leiding XX

GIVERS
18-19 SEPTEMBER
Poooooh das lakker! Een nieuw scoutsjaar, das min meirk! En hoe begint zo een scoutsjaar,
met OOOOOTW… Der is maar 1 regel en das verdomme aanwezig zijn jongeuh k*t! Voor
meer info omtrent uren enzo, zie woordje groepsleiding

26 SEPTEMBER 10U TOT 12U30
Vandaag staat alles in het teken van speed, nee niet snelheid in het Engels, maar de drugs!
Haal jullie 5 euro briefje maar boven en maak u klaar voor een feestje in je neus! Oke nee,
even alle gekheid op een stokje, drugs is uit den boze dus is het thema van vandaag wel
degelijk snelheid… nog een tip, train een beetje op uwe small talk

3 OKTOBER 10U TOT 12U30
Vandaag de dag, in 2009, is Josje verkozen als nieuwe K3. En vandaag de dag, gaan wij op
zoek naar een vervanging voor die andere Hollandes tr.. trezebees, namelijk Klaasje. Niet
getreurd jongens, ook de mannen mogen dit jaar proberen een plaatsje te bemachtigen! Doe
jullie mooiste K3 outfit aan en leer alle liedjes al maar van buiten

10 OKTOBER 10U TOT 12U30
SO das lekker, aangezien jullie allemaal aan het ontdekken zijn wat da ventieltje doet bij de
jongens en waar die poes wel niet goed voor is bij de meisjes, gaan we vandaag een spel
spelen in thema van SO! (wtf, hoe cringe) Jajaa, ge hoort het goed, seksuele dingen enzo.
Belangrijk is dat ge ofwel goede ogen, ofwel goede oren meeneemt!

17 OKTOBER 10U TOT 15U57
Aangezien wij zo een mooie bomen hebben staan op ons terrein, dachten wij: laten we daar
nu eens een boomhut rond maken. Een boomhut, das verdekke straf hoor ik u al zeggen. Ze
maar zeker en dienen boomhut wordt onze pimped out giver chill spot! Neem allen 4 euro
mee voor middageten en iets van uzelf om onze spot wa persoonlijker in te richten…

22 OKTOBER
Today is the day of the youth movements! That means you have to wear you uniform all day
long! That also means that we can go to the breakfast together for those who want to eat
spek me ei! And last but not least, that also means that we can see eachother at the night of
the youth movement if you’re allowed to go from the daddy and the mommy eh!

24 OKTOBER 10U TOT 12U30
Laten we hopen dat het vandaag wat mooi weer is, want wij gaan namelijk de grote
giverfwatergamezzzz spelen! Wie wordt de king of the giver chill spot, wie o wie…. Doe dus
allemaal een WITTE T-SHIRT aan en NEEM UW EIGEN WATERPISTOOL MEE! Als de
zon iets heeft van, fok die givers, dan gaan we een vervangend spel spelen in onze mega
chille boomhut!

29-31 OKTOBER
Say whaaattt, is da nu gewoon al weekend in oktoberr?!?!? Vet cool man, wajooo! Meer info
omtrent het weekend en wat er gaat gebeuren, komen jullie nog te weten via onze
weekendbrief! MAAR save the date al eh mannekes!!

ZO, dat was het voor de eerste krekel! Veel plezier tijdens jullie eerste weekjes school en tot
op OTW!
Een stevige linker xxx jullie anoniempjesss

JINS SEPT

OBER

(EMBER + OKT)

Voorwoord:
De scouts is onderverdeeld in groepen, wat wij ‘takken’ noemen. Deze zijn leeftijdsgebonden en
hebben soms ook een geslachtsrestrictie, zoals bij de Welpen die enkel uit jongens bestaan. Op het
einde van je scoutscarrière, net voor je leiding kan worden, kom je terecht in de laatste tak en dat zijn
de ‘Jins’. In deze tak zitten enkel leden van hetzelfde geboortejaar en duurt dus ook maar één jaar.
Tijdens dit jaar zal je voornamelijk activiteiten doen met als doel: geld verdienen. Hierdoor kunnen er
tijdens het jinjaar toffe dingen gedaan worden maar wordt er ook gespaard voor de jinreis. Sommige
activiteiten die in andere takken niet mogelijk zijn omwille van het financiële aspect, worden nu
misschien wel mogelijk als we hiervoor hard genoeg werken. Deze activiteiten zorgen ervoor dat onze
hechte groep nog hechter zal worden, een basis om zo een onvergetelijk en hoogstwaarschijnlijk
fantastisch buitenlands kamp te beleven! Iets om nu al naar uit te kijken.
Dit jaar zullen de Jins uit slechts enkele leden bestaan. Omdat er tijdens ons jaar veel activiteiten
worden ingepland om geld in te zamelen en we niet zo talrijk zijn, verwacht de leiding dat jullie zoveel
mogelijk aanwezig zijn. Hoe meer activiteiten, hoe meer geld…
Een jinjaar bestaat niet enkel uit geld inzamelen en spenderen. Het is ook een jaar waar de Jins
kennismaken met het ‘leiding geven’. Zo zullen de Jins enkele keren ‘stage’ lopen bij de jongste takken.
Zo zal je als Jin ook een vergadering voorbereiden en ondervinden hoe het voelt leiding te zijn van de
jongste takken. Ook zullen de Jins eens worden uitgenodigd op leiding activiteiten zoals de opbouw
van de FéWé. Op deze manier leer je de leiding beter kennen en wordt de overgang naar scoutsleider
kleiner.
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Zaterdag 18 - zondag 19 september: OTW
Dit jaar zal er weer een gloednieuwe editie van het OpenTentenWeekend plaatsvinden op
onze welgeliefde scouts. Zaterdag zal de giverleiding jullie nog entertainen. Na een nachtje
slapen zal de nieuwe Jinleiding jullie wakker maken om elkaar vervolgens beter te leren
kennen! Als we al wat kunnen bonden, zal een awkward overgang vermeden worden
Aangezien jullie in een nieuwe tak terechtkomen, staat er vandaag een mooie constructie te
wachten. Jullie zullen hoogstwaarschijnlijk goed vuil worden dus pak zeker kleren mee die vuil
mogen worden (en extra droge kleren)! Wanneer de andere takken naar huis zijn, is het de
job van de leiding om de constructie af te breken en het terrein terug proper te maken. Jullie
zijn hierbij uitgenodigd om mee te komen helpen om dit samen met de leiding te doen! Indien
je andere dingen te doen hebt en de scouts maar tweede keus is, is dat zeker geen probleem.
We zullen ook enkele dingen afspreken voor de rest van het jaar, om te zien wie wanneer vrij
is de komende maanden enzovoort…

Zaterdag 25 september: Kamertocht
De eerste echte vergadering die we gaan doen als groep is een kamerronde! In de avond zullen
we, met de fiets of auto (zien we nog wel op OTW), iedere persoon zijn slaapkamer gaan
bezoeken! Iedereen voorziet ook een hapje en drankje in zijn eigen kamer zodat we na elke
kamerronde een volledig avondmaal hebben genuttigd! We zullen op OTW bespreken wie
welk gerecht fixt (voorgerecht/hoofdgerecht/…). Voor de leiding hoeft de kamer niet
opgeruimd/gekuist te zijn, maar dat zou jullie mama wel appreciëren
.

Zaterdag 2 oktober: Tappen
Zoals vermeld staat bij het voorwoord gaan we dit jaar veel jobkes doen om geld in te zamelen.
Vandaag hebben de Jonggidsen een café met de ouders op de scouts. Ze hebben aan ons
gevraagd of we kunnen tappen tijdens dit café. Hiermee verdienen we onze eerste centjes,
dus zeker komen!

Zondag 3 oktober: Zoo 10-16 uur
Dit jaar gaan de Jins ook stage doen bij de jongste takken om wat ervaring op te doen als
leiding. Vandaag gaan de Kapoenen naar de Zoo. De Kapoenenleiding heeft ons gevraagd of
de Jins deze dag al ‘stage’ kunnen doen. Jullie zullen vandaag dus met de Kapoenen naar de
Zoo gaan! Bereid een cool spel voor de Kapoenen in de Zoo zodat dit een dag wordt die ze niet
snel vergeten. De kapoenenleiding gaat ook mee, dus geen stress.
Na de kapoenenvergadering komt jullie leiding naar ’t Stad zodat we samen nog wat kunnen
ronddalken en iets kunnen eten.

2

Zaterdag 9 oktober: dessertjes fixen
Een week na het café van de Jonggidsen, organiseren ze een eetavond. Zoals bij elke eetavond
zullen de Jins dessertjes fixen die we dan kunnen verkopen op de eetavond.
We zullen op deze dag in de middag ergens afspreken om zelfgemaakte dessertjes te maken.
In de avond zullen we deze dan verkopen zodat we nog centjes fixen.

Zondag 17 oktober
Dit weekend zou het kunnen zijn dat we nog is moeten gaan tappen. Op het moment van de
aanmaak van de Krekel zijn we nog niet zeker of dit door zal gaan. De leiding zal tijdens OTW
nog wel iets laten weten.
Op zondag is er nog plaats voor een toffe activiteit die we samen kunnen beslissen op OTW of
later! Denk alvast eens na wat we kunnen doen om er een chille zondag van te maken.

Vrijdag 22 – zondag 24 oktober: Weekend
Yaaaaaaaay, we gaan op weekend! Meer informatie volgt nog.

Zo 31 oktober: 10.00 uur- 12.30 uur
Het is al de laatste dag van oktober en nog steeds hebben we geen normale vergadering
gehouden op de scouts. Daarom gaan we nog eens afspreken op de scouts voor een ‘normale’
vergadering.
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Besluit
Als je tot hier bent geraakt met het lezen, proficiat. De boodschap van de leiding is dat het
Jinjaar een voorbereidend jaar wordt voor de toekomstige leidingsjaren. Zo proberen we de
Jins een vlotte overgang te wensen bij het bekomen van leiding. Dit jaar wordt zonder twijfel
een zeer tof jaar als we met z’n allen vaak aanwezig zijn. Ook hebben we veel centjes nodig
voor een super cool kamp en toffe activiteiten doorheen het jaar. Deze activiteiten krijgen we
soms last-minute toegewezen, daardoor kan het gebeuren dat de krekel die maandelijks op
de site komt te staan, niet 100% correct is. Het bijhouden van al die data is zeer belangrijk,
vooral in dit Jinjaar. De Krekel dient vooral als richtlijn, er kunnen vergaderingen bijkomen of
ook afvallen.

Figuurlijst
Watermerk: scoutsengidsenvlaanderen.be/over-scouts-en-gidsen-vlaanderen/huisstijl/logos

Dankwoord
De nieuwe Jinleiding dankt alvast de hele leidingsgroep voor de steun en hulp die we krijgen.
Ook danken we de groepsleiding voor het vele werk dat zij in de scouts steken om de scouts
soepel te laten werken. Het krekelteam is ook dik bedankt om de mooie krekels samen te
voegen en ervoor te zorgen dat deze op tijd op de site staan! Merci Team site om de website
te onderhouden en onder andere alle foto’s online te zetten. Moge de Coronatoestanden snel
gedaan zijn zodat we asap nice dingen kunnen gaan doen!
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Scouts Sint-Hubertus
Hoevenen
www.sint-hubertus.be

Elke zondag van 10:00 tot 12:30

Waterstraat 39, 2940 Hoevenen

