


 
Woordje van de groepsleiding 

Gegroet leden, ouders en sympathisanten! 

We zijn alweer december, wat vliegt de tijd toch voorbij! We hebben net een 
fantastische maand november achter de rug! We hadden een geweldig groepsfeest, met 
de overheerlijke huibekes en warme chocomelk.  

Deze maand kunnen jullie nog altijd onze heerlijke marsepein kopen op de scouts, 
zolang de voorraad strekt! Concreet wil dit zeggen: dat elke zondag na vergaderingen, 
van 12:30 tot 13:00 uur ongeveer in de gang van de scouts,  enkele vrijwilligers van de 
ouderploeg te vinden zijn.  De marsepein zal verkocht worden voor de volgende 
prijzen: 8 euro per halve en 14 euro per volledige kilo.  

Dit jaar krijgen we ook onze heilige man over de vloer… *tromgeroffel* Sinterklaas!  
Op zondag 5 december worden jullie in perfect uniform verwacht op de scouts. De 
jongste takken (kapoenen, kabouters en welpen) zijn welkom van 10u-12u 30 en de 
oudste takken (jonggidsen, jongverkenners, givers en jins) van 13u - 15 u.  

Voor de rest betekent december een maand vol feestdagen; Sinterklaas, Kerstmis, 
oudjaar,… Geniet er allemaal van samen met jullie vrienden, takken, familie, gezin, 
noem maar op!  

Zo, dit was het dan weer, de laatste krekel van 2021. Wij wensen iedereen een zalige 
kerst en een gelukkig Nieuwjaar!! We maken van 2022 nog een toffer jaar, met nog 
veel meer leuke scoutsactiviteiten en een geweldig groepskamp!! 

De beste wensen en een stevige linker 

De groepsleiding 

 



Kinderkerstfuif

18 december

S C O U T S S I N T - H U B E R T U S

DE JONGSTE TAKKEN ORGANISEREN WEER HUN
JAARLIJKSE KINDERKERSTFUIF! !

 

Het best verklede kind, krijgt een
super leuke verrassing...!

Get ready to party!

JULLIE ZIJN WELKOM VAN 
19U TOT 20U30  

OM MET ONS TE KOMEN FEESTEN
MEER INFO VINDEN JULLIE OP DE VOLGENDE PAGINA 



Kinderkerstfuif

18 december

GELIEVE JE IN TE SCHRIJVEN ALS JE HIER GRAAG
BIJ  WIL ZIJN!  DIT KAN VIA DOOR ONDERSTAANDE

QR-CODE TE SCANNEN.  

WE VRAGEN  €7  INKOM. 
SNACKJES & DRANKJES INBEGREPEN.
BRENG OOK ZEKER EEN CADEAUTJE 

T.  W.  V.  €1  MEE.

OUDERS ZIJN NATUURLIJK OOK WELKOM 
OM GEZELLIG IETS TE DRINKEN MET DE LEIDING!



Krekel december kapoenen 

5 december: 10:00 – 12:30: sinterklaas! 
 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij 
brengt ons .... 
Ja ja het is weer zover, de Sint is in het land aangekomen 
en hij komt ook dit jaar de scouts bezoeken. Zijn jullie 
allemaal braaf geweest? Want zijn grote boek zal hij zeker 
niet vergeten! Zeker komen om samen met de sint te 
zingen en lachen. 
 

12 december: 10:00 – 12:30: grote monopoly! 
Heb je alle dingen in het leven graag eens 
geprobeerd?  
Huizen gekocht? Huizen verkocht? Auto’s 
gekocht? Of misschien bankdirecteur geweest? 
Vandaag zullen deze zaken voorkomen in ons 
grote monopoly spel, kom dus zeker naar de 
scouts voor deze leuke dag. 

 
18 december: uren komen nog later: kinderkerst fuif! 
Vandaag gaan we met de scouts vieren dat het 
kerstmis is. Doe allemaal mooie kledij aan en neem je 
beste dansschoenen uit de kast want deze zal je goed 
kunnen gebruiken. Allemaal komen want het wordt 
heel leuk! 
 
 
26 december: hele dag: rustdag! 
Vandaag mag je je nog eens rustig omdraaien in bed en een lekker 
ontbijt nemen. Je moet niet naar de scouts komen want het is rust 
dag! Blijf maar lekker de hele dag in pyjama. 
 
 
Dat was het voor deze maand, graag tot volgende maand, jullie beste 
leidingsgroep: Veva, Rikki, Xebo, Gigi & Petro. 



      Krekel
      December

KBT

VOOR:

VAN: De Kabouterleiding

Kabouters

DE SINT - 5 Dec. 2021

KNUTSELEN - 12 Dec. 2021

KERSTFUIF - 18 Dec. 2021

GEEN SCOUTS - 26 Dec. 2021

10u00 - 12u30

10u00 - 12u30

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan,
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan,
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer…

Jaja, Sinterklaas komt naar onze scouts!
Deze dag wil je zeker niet missen.
Vooral de snoepjes niet, allemaal dus zeker komen!

Vandaag gaan we nog eens iets tof knutselen.
Leuke versiering mag zeker niet ontbreken deze Kerstperiode.

Breng allemaal een zotte foto mee :)

Whoop Whoop, de super toffe kerstfuif is weer aangebroken!
Wie houdt van dansen, muziek en kei lekkere snacks,
Mag dit feestje zeker niet missen.

Info hierover kan u vinden op de poster.

Jammer genoeg is het dit weekend geen scouts.
Maar nu kan jij [En de ouders ;)] lekker uitslapen :)

Geniet van de feestdagen en tot volgend jaar!



               Krekel welpen 
                                     december 

                 
 Zondag 5 december10:00-12:30: sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… zie 
allemaal dat jullie vandaag zeker in perfect uniform komen.

 

Weekend 10-11-12 december: 

Joepie ons eerste weekend staat voor de deur ! meer info 
over de locatie , thema volgt nog in onze weekendbrief.  

Zondag 19 december 10:00-12:30: 

Vandaag hebben we een super leuke sport vergadering in 
elkaar gestoken voor jullie ! Dus zie dat jullie allemaal goed 
zijn uitgerust en vergeet zeker jullie sportieve kleren niet . 



Zondag 26 december : 

Jammer maar helaas vandaag is er geen vergadering . 

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 



Krekel jonggidsen december 2021 

Zondag 5 december 13u-15u: Sinterklaas 

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...” 

Jaja, jullie kennen het wel, onze goedheiligman en zijn helpers komen ook 
dit jaar langs op de scouts.  

“…Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe...” 

Hij zal zoals gewoonlijk de goede van de kwade kinderen scheiden, maar 
wij twijfelen er niet aan of er stoute jogi’s zijn… alhoewel? Wees dus 
allemaal lief voor jullie omgeving (inclusief leiding) en dan kan het zijn dat 
je met wat lekkers een cadeautje naar huis gaat!  

Dus, onthoud regel 1: lief zijn  

Zondag 12 december 10u-12u30: Appel-en-ei-tocht   

Om die examenstress even te vergeten doen we vandaag nog eens lekker scoutesk en organiseren 
we een appel-en-ei-tocht! 

Kom allemaal met de fiets naar de scouts en neem een appel en een ei mee, wie weet met wat we 
om 12:30 eindigen. Na onze buit verdeeld te hebben kan iedereen meteen naar huis om verder te 
studeren voor jullie examens.  

Zaterdag 18 december 18u-22u: Kerstfeestje  

Wie houdt er nu niet van een leuk kerstfeestje? Wij alleszins wel! 

Kom dus naar de scouts om 18 uur en verwacht een overheerlijk 
avondmaal, de vetste dansschijven, de gekste prijzen en de lekkerste 
dranken. En dit alles voor de prijs van 7 euro! 

Dus concreet:  

- Neem 7 euro mee voor het feestje 

- Koop/maak een cadeautje ter waarde van maximaal 3 euro 

- Laat zeker weten of je komt zodat wij kunnen inschatten voor 
hoeveel volk we alles moeten voorzien 

Zaterdag 25 december: Geen scouts  

Omdat kerstmis een familiefeest is, denken wij dat het beter is als iedereen met haar familie gaat 
vieren. Daarom zijn jullie voor 1 keer van ons verlost.  

We horen jullie al denken: “oh nee, hoe overleef ik een week zonder de scouts”. Voor ons is dat ook 
erg moeilijk, maar als je ergens van houdt, moet je dat kunnen loslaten, dat doen wij ook (voor 1 

week) en daarbij, de kalkoen van de bomma is ook niet het ergste in de wereld 😉   

En dan zit december er alweer op, we hopen jullie allemaal terug te zien in het nieuwe jaar!  

Xoxo Lien, Evelyne, Laura en Rune 



Krekel December jongverkenner 
 

05/12/2021 : sinterklaas 13u tot 15u 

Vandaag komt onze heilige man weer langs op de scouts. Dus kom 
allemaal gewassen en gestreken naar de scouts en kom te weten wat 
sinterklaas weet over u.  

12/12/2021 : ijsbeerduik 14u tot 17u 

Neem allemaal jullie zwembroek mee naar de scouts en een 
handdoek. 

Vandaag gaan we onze eigen ijsbeerduik doen op de scouts. Zeker komen is de boodschap ! 

17/12/2021 : schaatsen  18u40 tot 21u10 

Het is zover de jaarlijkse schaatsvergadering is er. Neem allemaal 6.50euro mee en u beste 
dansbenen want vanavond is het met disco. Adres = Moerelei 121, 2610 Wilrijk 

27/12/2021 : kersOeestje  20u tot 22u 

Deze avond spreken we af op de scouts om samen een kersOeestje te organiseren. Iedereen neemt 
een kadotje van max  3euro.  Samen maken we er een gezellige avond van. 

Dit was het voor de maand December hopelijk zijn jullie allemaal even hyped als wij !!! 

Ne stevige linker van jullie veel te leuke leiding xx 



Krekel GIVERS
 december

5 december 13-15uur
De goedheilige man komt weer langs, dus zie maar dat

jullie allemaal braaf zijn geweest!
 

10 december 19-22:15 uur

28 december 19-22:30 uur 

17 december 20-22:30 uur 

Haal de oude mutsen en handschoenen maar boven want
we gaan DISCO SCHAATSEN! Neem €12 euro mee en

verkleed je als iets (als je dat niet doet ben je saai en kom je
niet met ons mee schaatsen) we spreken af op de parking

van schaatsbaan Antarctica. Probeer te carpoolen. :)  
 

Examens = ontspannen op de scouts. Filmpje, pyjama,
dekentje, snacks en drinken. Suggesties voor films zijn

welkom! (stuur in de chat) 

Kerstfeestje! Doe een mooie outfit aan en neem een
cadeautje mee van ongeveer €6. 

STEVIGE LINKER 



 



 


