2021

DE
KREKEL

2022

JANUARI
9 Januari OUDERPLOEG
16 Januari - OUDLEIDINGS
VERGADERING

GELUKKIG NIEUWJAAR!

WOORDJE
GROEPSLEIDING
Eerst en vooral wensen wij jullie, in naam van scouts Sint Hubertus
jullie een ontzettend goede gezondheid toe. Een nieuw spetterend
jaar vol leuke verassingen.

Zondag 9/01/2022
Omdat de leiding examens heeft, gaat de ouderploeg een spel
maken voor de leden zodat deze scoutsdag toch kan doorgaan.

Zondag 16/01/2022
De examens zijn nog niet gedaan en met dank van de oud leiding
zullen zij de leden nog eens in de watten leggen.
Mochten er die dag toch vragen zijn over bepaalde zaken,
gelieve dan contact op te nemen met de takleiding of een mailtje
te sturen naar de groepsleiding.

Nog vele feestgroetjes
De groepsleiding

Krekel Januari

Zondag 2 Januari

18:30-20:30

Joepie yeej, het nieuwe jaar is ondertussen begonnen en dat gaan we inwijden met een
leuke fakkeltocht en een gezellig nieuwjaars feestje. Neem zeker en vast wat warme kledij en
goede stapschoenen mee voor de fakkeltocht. Tot dan!

Zondag 9 januari

10-12:30

Vandaag heeA de ouderploeg nog is een keertje een super leuk spel in elkaar gestoken voor
jullie. Wat het zal zijn kunnen wij jullie nog niet zeggen. We kunnen jullie al wel meedelen
dat het een leuke voormiddag zal worden vol plezier. Zeker komen is dus aangeraden.

Zondag 16 januari

10-12:30

De oudleiding wederkeert naar onze scouts en heeA een speciale acEviteit voor jullie
georganisseerd. Wat dit zal zijn komen jullie te weten als jullie voltallig aanwezig kunnen zijn.
Zeker komen is dus de boodschap

Zondag 23 januari

10-12:30

Neem vandaag allemaal jullie beste vriendjes of vriendinnetjes mee. Deze keer gaan we eens
kijken wie er hier de scoutsman/vrouw is. Vandaag kunnen jullie allemaal laten zien aan jullie
vriendjes hoe leuk de scouts wel niet is. Neem dus allemaal een vriend of vriendinnetje mee
zodat het 1 groot succes word en we veel leuke spelletjes kunnen spelen samen.

Zondag 30 januari

10-12:30

Kleed jullie vandaag maar warm aan want we gaan naar het bos. Meer kan ik nog niet
vertellen, maar het gaat zeker en vast leuk worden.

Krekel Kabouters
Zondag 2 januari: GEEN scouts
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!
Vandaag is het jammer genoeg GEEN scouts.
Maar nu heb je alle tijd om eens na te denken
over je goede voornemens voor 2022.

Zondag 9 januari: ouderploegvergadering
10u00 – 12u30
Vandaag gaan jullie een super leuk spel spelen
georganiseerd door de ouderploeg.

Zondag 16 januari: oudleiding
10u00 – 12u30
Jullie zullen ons NOG een LAATSTE WEEK moeten missen…WIJ MISSEN JULLIE OOK! :(
Maar dat wil niet zeggen dat jullie geen leuke vergadering gaan hebben!
De oudleiding komt na al die tijd opnieuw een bezoekje brengen aan de scouts
met een kei coole activiteit.

Vrijdag 21 januari: filmavond
19u00 – 21u30
Doe iets comfortabel aan, zak maar goed onderuit
in de zetel en geniet van de film.

Zondag 30 januari: Actieve vergadering
10u00 – 12u30
Wees goed uitgerust vandaag,
want stilzitten ga je zeker niet doen.
Neem allemaal een rugzak, drinken en een fluovest mee naar de scouts.
Om te weten wat we precies zullen doen, zal je moeten komen.

XOXO
Arne, Eva, Ilke en Silke

Krekel Welpen Januari

1Januarie (geen scouts)
2021 is bijna voorbij,
het ging weer veel te vlug voor mij!
Het leven is alweer verjaard,
dat vier ik met een stukje taart.
Gelukkig Nieuwjaar van de Welpenleiding!!!!!

Zondag 9/1 10-12.30 ouderploegvergadering
Vandaag heeft de oude garde voor jullie een supertof spel in elkaar gestoken. Zeker komen is
dus de boodschap!

Zondag 16/01/2022 10-13.30 oudleidings vergadering:
Omdat de leiding van de vorige jaren jullie niet kan missen hebben zei een een vergadering
voorbereid om niet te missen. Kom allemaal met een goed humeur en laat de oud-leiding zich
terug even echte leider voelen!

Zondag 23/01/2022 10u-12u30 Paralympics:
Kleed jullie allemaal zo sportief mogelijk aan en warm jullie zelf al op deze vergadering gaan we
sporten met een twist.

Zondag 30/01/2022 10u-12u30 Wieltjes vergadering:
Neem allemaal iets mee op wieltjes en dan laten we Max verstappen en Lewis Hamilton echt
zien wie de snelste is.

Krekel jonggidsen januari 2022
Zondag 2 januari 20u tot 22u: Schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen joepie!! Neem allemaal genoeg geld mee.
We spreken af in kapellen aan d schaatsbaan om 20u. Vergeet zeker
geen handschoenen mee te pakken want anders mag je jammer
genoeg niet schaatsen. Kleed jullie zeker warm genoeg aan.

Zondag 9 januari 10u tot 12:30u: Ouderploeg
Vandaag heeft de ouderploeg voor jullie een superleuk spel voor jullie in elkaar gestoken.

Zondag 16 januari 10u tot 12:30u: Oud-leiding
Vandaag heeft de oud-leiding een spel in elkaar gestoken. Zorg dat je talrijk aanwezig bent want het
gaat superleuk worden.

Zaterdag 22 januari 19:30u tot 22u: Spelletjesavond
Vandaag gaan we allemaal samen gezellig gezelschapspelletjes spelen. Neem
allemaal jullie favoriet gezelschapsspel mee.

Zondag 30 januari 10u tot 12:30u: Jins
Vandaag zal de leiding helaas niet kunnen daarom zullen de jins een heel leuk spel met jullie spellen
dat ze zelf in elkaar hebben gestoken.

Groetjes de jonggidsenleiding
Laura, Lien, Rune,Evelyne

Krekel jongverkenners januari
zo 2 januari: familiezondag
Het is juist nieuwjaar geweest, hopelijk allemaal goed
gefeest. We gaan vandaag dan ook langs bij de familie
om onze gekse nieuwjaarsbrieven voor te lezen en
nieuwjaarswensen te doen.

zo 9 januari: Ouderploegvergadering
Door de examens van de leiding voorziet de ouderploeg vandaag voor jullie een mega toffe
vergadering.

zo 16 januari: Oudleidingvergadering
De oudleiding komt speciaal voor jullie terug voor deze vergadering, jeeeeeej. Ze hebben jullie zo
hard gemist en hebben daarom een extreem leuk spel gemaakt.

23 januari: verrassingsvergadering
Vandaag is het een super duper leuke
verrassingsvergadering. Het wordt zeker top en we
verwachten jullie allemaal op de scouts met een goed
humeur.

30 januari: gamenight
We doen nog eens een kei leuke gamenight neem zeker
een PS4 console mee zodat we met meer mensen
kunnen spelen. Als je een leuk spelletje hebt mag je dit
ook altijd meenemen met uiteraard toestemming van
de mama en papa.

Het wordt een fantastisch begin van het nieuwe jaar.
Dikke nieuwjaarsknuffels van de leiding
Aline, Brecht, Dylan en Robbe

Krekel januari Givers
2 jan: 10u-13u: zwemmen
Deze zondag gaan we naar sportoase elshout
(zwembad brasschaat) om een plonske te doen. Pak
6 eurokes mee, want plonskes zijn ni gra>s.

9jan:10u-12u30: ouderploegvergadering
Deze zondag organiseert de ouderploeg een
vergadering. Wa we gaan doen weten wij ook ni.

16jan:10u-12u30: oudleidingvergadering
Vandaag gaat de oudleiding nog eens een
vergadering in elkaar steken om het af te leren.

23jan:19u-21u: kampvureke
Als het weer een beetje meezit dan gaan we vanavond een kampvureke
maken. Pak zeker een snackske mee en
een dekentje als ge het snel koud hebt.

30jan:10u -12u30: dag van de
croissant
Vandaag is het de dag van de croissant.
Hoe we da juist gaan vieren zult ge deze
voormiddag wel te weten komen. Zorgt
da ge ni te veel ontbijt, want de kans is
HEEL groot dat er wel een paar
croissants zullen zijn.

Groetjes
Olle leiding

Krekel Jins Januari
2 januari 21u op de scouts: filmavond
Om allemaal wa te bekomen van al die feestdagen
zullen we is iets rustiger doen. Het is filmavond op
de scouts, neemt allemaal wa chap mee en dan
maken we der nen toffen avond van.

9 januari 10-12u30: ouderploegvergadering
Het is weer zover de ouderploeg heeft
weer een geweldig spel ineen gestoken.
16 januari 10-12u30: Oudleidingvergadering
De oudleiding van de scouts komt nog is een
vergadering meedoen. Misschien komde nog
een oude bekende tegen.

23 januari 10-12u30: Leiding geven aan jongste takken
Vandaag gaan wij leiding geven aan de jongste
takken. Bereid jullie ma goed voor want het
zal een vermoeiende dag worden.
28 januari 19u op de scouts: schaatsen
Haal jullie schaatsen allemaal maar van de
z

zolder. Nu het nog echt winter weer is zullen

w

we daar ook maar van profiteren he. Schaatsen

i

is natuurlijk ook niet gratis dus neem allemaal
i

7 euro mee

