2021

DE
KREKEL

2022

NOVEMBER
6 november-BBQ + start marsepeinverkoop
7 november groepsfeest NIEUW CONCEPT!
14 november marsepeinverkoop
21 november geen scouts

Woordje groepsleiding
November is een heel belangrijke maand omdat er veel te vieren is!
Deze maand is er namelijk de BBQ van de scouts, groepsfeest in en
nieuw jasje en de start van de marsepein verkoop. Zondag 21
november is er GEEN SCOUTS omdat de leiding zelf op weekend is.
Kijk ook nog even na of uw kind is ingeschreven, dit is heel erg
belangrijk voor de verzekeringen. Verder hier een woordje uitleg voor de
komende evenementen:
BBQ
Zaterdag 6 november is het de jaarlijkse BBQvan
de scouts. The place to be! Vanaf 16 uur ben je
welkom om bij ons lekker iets te drinken en eten.
Er zullen ook een tal van activiteiten klaar liggen
om je te amuseren voor jong en oud
(springkasteel, voetbalring, kubbset, …) er zal
ook een bandje aanwezig zijn. Er is een heel ruim
aanbod: van aperoplankjes naar een koude
schotel (groentjes, pasta, patatten, eieren,…) en
lekker bbq vlees. Inschrijven kan nog tot 31
oktober.
Meer informatie en de link voor te bestellen is te
vinden op de website van de scouts
De scoutsmarsepein is er terug! Deze zal voor het eerst
te koop zijn op de BBQ.
Halve kilo: €8
Tip: Dit is
Hele kilo: €14
een ideaal
cadeautje voor
sinterklaas, of
kerstmis.

GROEPSFEEST
Zondag is het groepsfeest en hou u almaar vast: wij hebben die
in een heeeel nieuw jasje gestoken. Alle kinderen worden om
9:30 verwacht op de scouts met hun: fiets, fluo vest, helm indien
nodig, en €6. De kapoenen moeten niet met de fiets komen. Wij
gaan van de scouts naar de kerk van hoevenen fietsen, in de
kerk gaan we onze jaarlijkse mis vieren en allemaal scouts liedjes
zingen. Zodra wij klaar zijn komen wij terug en gaan we foto’s
nemen (per tak en met heel de scouts) dus zie dat je er bij bent!
Na de foto’s eten wij ons buikje vol met huibekes en warme
chocomelk. Op die dag krijgen jullie ook het nieuwe jaarteken om
op jullie hemd te naaien. Vanaf 13:00 is iedereen welkom op de
scouts! Dus neem al maar al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee
(die aan het twijfelen zijn voor in de scouts te komen zeker!!!!)
want er gaat veel te doen zijn op de scouts! De niet scouts leden
betalen een symbolische euro. Er is een bar om iets gezellig te
drinken en er zijn tal van spelletjes om te doen: springkastelen,
sumo-worstel pakken, een voetbal ring, kampvuur, en allemaal
leuke spelletjes die je op een kermis ook ziet. De kinderen zullen
zich dus zeker niet vervelen.
Pannenkoeken, popcorn, smores (koekje met chocolade en een
marshmallow) is ook aanwezig dus niemand gaat weg met
honger.
Allen komen is de boodschap!

Dat was alles! Wij hopen dat jullie allemaal kunnen komen
met vrienden en familie naar de leuke evenementen en
ons steunen. Wij hebben er al ontzettend veel zin in.
Stevige linker: Laura, Imke, Julie en Kyran

Krekel Kapoenen november
Zaterdag & zondag 6-7 November: BBQ en groepsfeest
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zondag 14 november 10:00-12:30 : Marsepeinverkoop
Vandaag gaan we onze verkooptechnieken moeten gebruiken.
We gaan namelijk onze lekkere marsepein verkopen! Neem
zeker een stevige zak mee, zodat we de marsepein kunnen
meenemen!

Zondag 21 november: GEEN SCOUTS
Vandaag mag je eens lekker thuisblijven, want de leiding gaat namelijk dit weekend op
weekend!

Vrijdag-Zondag 26-28 November: Weekend!!
Hou dit weekend zeker vrij, want wij gaan met de kapoenen op weekend!! Meer info zal nog
komen via de weekendbrief.

Stevige linker van Petro, Xebo, Gigi, Rikki & Veva

KABOUTERS
Zondag 7 november: groepsfeest: 9u30 – 12:30u
Dus zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar een
bewerkelijk ding. Studeer de liedjes maar goed in en haal uw beste zangtalent naar boven,
daarna lekker smullen. Wij verwachten jullie om 9:30 MET DE FIETS op de scouts.

Zondag 14 november: marsepeinverkoop: 10u – 12:30u
Ben jij goed in onderhandelen? Ken jij de trucjes om zoveel
mogelijk marsepein te verkopen en ben jij een echte
verkoopster? DAN ZOEKEN WIJ JOU!
HET IS WEER MARSEPEINVERKOOP!! Bel je oma, opa, nonkel, tante, zus, broer, moeder, vader om te
horen of zij geen marsepein willen kopen, deze kan je dan om 12:30 nog kopen op de scouts.

Zondag 21 november: familiedag
Vandaag kan je eens op de koffie bij familie en kan je eens heerlijk uitslapen. Het is geen scouts
vandaag! Geniet van jullie vrije dag

Zondag: 28 november: 10:00-12:30u
SUPRISE! De leiding heeft een mega cool spel in elkaar gestoken! Zeker komen om erachter te komen
wat jullie gaan doen ;)

EVA , ARNE, ILKE , Silke

krekel november welpen
7 november groepsfeest 9u tot
leg je haar maar goed want het is groepsfeest .
smeer je stembanden maar voor te zingen.
kom maar allemaal zeker met de fiets .
zie woordje groeps leiding

14 november marsepeinverkoop 10 u tot 12;30 u
pak je beste verkoop moves mee
want het is zo als elk jaar marsepeinverkoop

21 november boma zondag
hey corona is bijna afgelopen dus we kunnen weer naar
de boma gaan dus we gaan allemaal naar de boma
want het is vandaag geen scouts

28 november vriendjes vergadering 10 u tot 12;30
pak allemaal een vriendje mee want het is vriendjesvergadering,
zorg er wel voor dat ze niet strak in pak staan en dat ze
kleren aan hebben die vuil mogen worden

Met ne stevige linker van Balou,King,Chill en Ka

Krekel November Jonggidsen
Zondag 7 November groepsfeest:

Joepieeeee, Hubertus wordt weer een jaartje ouder!
Kom dus allemaal in PeRfEcT uniform!
Dit betekent groot feest! Dit jaar zal het net iets
anders verlopen, het is niet meer alleen naar de
kerk gaan en
eten.
Dit jaar wordt het echt 1 groot feest!
Zie zeker naar het woordje van de groepsleiding!!

Zondag 14 November marsepein 10:00- 12:30 uur:

Na 2 lange jaren gesaboteerd geweest te zijn door onze vriendin
, gaan we dit jaar eindelijk nog is deur aan deur marsepein

verkopen. Neem dus zeker jullie vrolijk humeur en goede verkoopskills
mee! Vergeet zeker jullie fietsen niet!!

Zondag 21 November Geen scouts:
Van’t weekend is er jammer genoeg geen scouts…
jullie liefste leiding is op weekend J

Zondag 28 November 10:00-12:30 uur vriendinnen
vergadering:

OMG WATTTT??? Vriendinnen vergadering??
Jaja, jullie lezen het goed! Neem allemaal een vr-ie-nd-in-net-je mee en laat zien
hoe leuk de scouts wel niet is, wie weet willen ze wel blijven komen :) want

Veel lieve groetjes,
Lien, Laura, Evelyne en Rune
Jong-gidsen November 2021

Krekel november
6-7 november: bbq en groepsfeest ❗
De lekkerste bbq van het jaar is er weer. Zaterdag
6 november verwelkomen we jullie bestellen en
meer info hierover in het woordje groepsleiding.

7 november worden jullie allemaal in perfect
uniform verwacht op de scouts met de fiets. We
fietsen naar de kerk en hierna spellen we nog
wat spelletjes en trekken we groepsfoto’s.
Vergeet zeker jullie tandjes niet te poetsen en
mooiste lach op te zetten.

14 november 10-12:30 : marsepeinverkoop
Vandaag brengen we weer onze mooiste verkoop kunsten boven. We gaan namelijk vandaag
onze heerlijke marsepein van de scouts verkopen. Vergeet zeker jullie fiets en rugzak niet
mee te nemen.

21 november: familie zondag 🫂
Vandaag zien jullie spijtig genoeg jullie liefste leiding niet. Het is
namelijk familie zondag, dit betekend dat we allemaal eens een
bezoekje brengen aan onze liefste bomma’s, bompa’s, tantes of
nonkels. Volgende zondag doen we weer iets mega leuk.

28 november 10-15 : Dropping
Vandaag doen we een mega leuke dropping. Neem een rugzak mee met genoeg drinken en
eventueel snacks voor onderweg. Neem al die survival technieken al maar mee want die ga
je zeker nodig hebben om niet te verdwalen. Kom met zen allen en dan wordt dit avontuur
alsmaar leuker. Middag eten voorzien wij.

Dit was het dan weer voor de maand november. Tot december waar we nog meer leuke
spelletjes spelen.
Liefste knuffels en een stevige linker van jullie mega leuke leiding

Krekel november givers
7 november: groepsfeest
Deze zondag is het .jd om ‘the big J’ nog is ne keer te
respekte en een huibeke te chappe. Doe zeker uw scouts
uniform aan. Een ﬁetske is ook aangeraden.
!Lees zeker ook het woordje van de groepsleiding!

14 november: 10u-12u30: marsepeinverkoop
Het is .jd om de buurt nog is wat las.g te vallen om ﬂappen
te verdienen voor de scouts. Pakt misschien uwe ﬁets mee
want het kan zijn dat we op verplaatsing gaan. Een rugzakske
is ook aangeraden.

21 november: familiezondag
NEE, NU MOET GE NIMMER AFKOMEN !!!!

28 november: 10u-14u: kringlopen
Vandaag gaan we kringlopen. Pak 5 eurokes mee en
uw ﬁetske.

Groetjes
Giverleiding.

Krekel Jins November

