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PASTA
KABOUTERS
12 FEBRUARI 2022
Info

Om de Kabouters een fantastisch kamp te verzekeren, organiseren zij
een eetavond. Deze zal plaatsvinden in de lokalen van de Scouts
(Sint-Hubertus Hoevenen) of via Take-Away. De Kabouters serveren
enkele pastagerechten en de Jins zorgen voor een lekker dessertje.
Drinken zal uiteraard ook verkrijgbaar zijn :)
Meer info over deze Eetavond kan u vinden op Facebook
Alvast Bedankt voor uw Steun!
De Kabouters
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Bolognese
Carbonara
Pesto
Kids - Pasta a la Gnomi
Portie Strooikaas
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€ 12.00
€ 12.50
€ 10.00
€ 18.50
€ 10.50

Vrije Bijdrage

KREKEL
KAPOENEN
Voor: de liefste kapoenen

Van: jullie liefste leiding

Deze maand staat in teken van DE LIEFDE! Daarom krijgen jullie alvast heel veel (virtuele) kusjes
en knuffels van Xebo, Rikki, Petro, Zazoe en Veva! Wij zien jullie graag in februari naar al onze
leuke activiteiten komen! XXX

Zondag 06/02 - 10u tot 12u30

Zondag 13/02 - 10u tot 12u30

Haal al jullie kennis maar boven, want vandaag
gaan we ons gedragen als echte professoren!
Benieuwd wat dat inhoudt? Kom zeker langs
en ontdek het samen met ons tijdens de
professorvergadering.

Het is de dag voor Valentijn!
Om dit te vieren spelen we vandaag spelletjes
in thema Valentijn.
<3

Zondag 20/02 - 10u tot 12u30

Zondag 27/02 - 10u tot 12u30

Vandaag is het een verrassingsvergadering!
SPANNEEEEEND
Kom zeker naar de scouts en ontdek wat we
gaan doen!

Breng de knutselaar in jullie zeker mee, want
vandaag gaan we knutselen voor onze
eetavond! Kom met zoveel mogelijk, zodat we
veel knutselwerkjes kunnen maken en
verkopen voor een paar extra centjes voor
kamp!

Krekel KABOUTERS
Zondag 6 februari: knutselen van 10u00-12u30
Jullie hebben onlangs jullie mooiste foto meegenomen… Deze gaan we
vandaag gebruiken. Breng er zeker nog eentje mee als je er geen bij had.
Het wordt spectaculair! Kom zeker af

Zaterdag 12 februari: eetavond 18u00 tot 22u00
SMAK SMAK SMAK!!! Eva: ‘
!’, Arne: ‘ik kan er niet aan doen het is
zo
!’… Vraag aan je oma, opa, tante , nonkel, vriendin, lief… om te bestellen voor jullie
eetavond. Zo hebben wij weer centjes voor jullie kamp!( Bekijk onze affiche voor meer
informatie).

Zondag 20 februari van 10:00 – 12:30 (dropping time)
Er waren eens 4 leiders die samen een tochtje maakten door het overweldigende mooie Hoevenen.
Het weer was heel koud maar de mooie winterse beelden maakten het ontzettend mooi
. Silke
had de kaart en zij leidde ons de weg maar op een bepaald moment vraagt Eva waar we zijn. OHNEE!
Gelukkig
Silke wist het niet meer.
was Arne daar… die hen verder begeleidden doorheen Stabroek.
Opeens zag Ilke een bord staan waarop stond Brasschaat! Ze riep: ‘Arne geeft die kaart maar hier, ik
zal wel verder begeleiden… en ja hoor… uiteindelijk kwamen we terug aan op de scouts! Wat een
geluk
dat we iemand hadden die toch kaart kon lezen. Na een zware STAPdag stond er een
leuke verassing te wachten!
Samen brachten ze deze DROPPING tot een goed einde en ze
leefden nog lang en gelukkig.
Willen jullie ook zo een sprookje meemaken? Kom deze dag met een rugzakje, drinken en een
fluovestje en laat zien hoe goed jullie de weg kunnen wijzen. TOT DAN!

Zondag 27 februari van 10:00 tot 12:30 (game
time)
SUPRISEEEE! Het is game time! Wij gaan voor jullie een mega cool
spel in elkaar steken en hopelijk zijn jullie er allemaal bij zodat jullie
mee kunnen genieten van ons spel!! Tot dan! ;)

Krekel februari welpen

zaterdag 5februari 18:00-20:00uur:
doe vanavond allemaal maar jullie gemaklijke kleren
aan en neem allemaal maar en snackje mee want
vanavond is het filmavond!

zondag 13 februari 10:00-12:30:
zoals jullie allemaal wel weten is het morge valentijn
daarom gaan wij vandaag het grote valentijnsspel
spelen zie dus dat jullie allemaal zo sportief mogelijk
zij aangekleed.

zondag 20 februari 10:00-12:30:
kleed jullie vandaag allemaal maar lekker warm aan
want we gaan nog eens het bekende grote bosspel
spellen. Mogen de beste winnen !

zondag 27 februari 10:00-12:30
vandaag is het een verassings vergadering zie dat
jullie allemaal aanwezig zijn want wij kunne jullie
verzekeren dat het een super leuke dag gaat zijn!

Liefste Jogi

Deze maand wordt een maand om nooit te vergeten. Beginnen
doen we met een romantische dropping op zaterdag 5 februari van
18u30 tot 22u30. Voor deze super deluxe coole leuke vergadering
zal je voor de vergadering al met uw geliefde(n) gegeten moeten
hebben. Vergeet u niet warm aan te kleden want ondanks onze
warme harten is het nog steeds koud buiten.

Deze foto van Onbekende

We zetten onze liefde voor scouts (letterlijk en figuurlijk) nog verder op
, we spelen het Valentijnsspel samen met onze knappe
boys van de jovés. Je moet wel verkleed komen als jongen.

In films zien we steeds dat een prins op het witte paard de prinses kust.... zondag 20
februari 10u-12u30 is het zover om onze

fiets om te toveren tot een wit paard. We

gaan namelijk ganzenrijden, iets typisch van onze Stabroekse streek dus vergeet uwe
vélo niet mee te nemen.

OMG, het leukste

weekend van het jaar is daar EN dat nog in
zullen plaatsvinden op 25-27 februari, meer

FEBRUARIIII???!!!

info volgt later nog. Dit is het ideale moment om uw horizon is wat verder uit te
breiden dan enkel Hoevenen. Wie weet vind je daar wel uwe prins op het witte
paard!
TOT snel mijn liefste!
3 dikke maar ook coronaproof kussen
En van keer een iets

minder

stevige linker!

De leiding xx(Laura, Evelyne, Rune en Lien)xx

Krekel Jongverkenners Februari
06/02/22 : Higlandgames 10u tot 12u30
Doe vandaag allemaal jullie mooiste schotse rok aan. Vandaag spelen we de enige echte
higlandgames.

13/02/22: Valentijn 10u tot 12u30
Zeker komen is de boodschap. Vandaag hebben we een
vergadering vol liefde voorbereid.
Er komt zelfs een special guest voor ieders van jullie

20/02/22: zwemmen (Lago Beveren)
Voor deze vergadering zal er nog een mail volgen met meer informatie.

27/02/22: fotozoektocht 10u tot 12u30
Neem vandaag een rugzak mee met water en een koekje voor
onderweg.
Ook perfect uniform is een must

Ne stevige linker van jullie leiding xx
Aline, 107, Brecht, Robbe

SCOUTS SINT-HUBERTUS

FEBRUARIE KRELEL
GUAN WILLEMS

12/02
VALENTIJNSPAKKETEN MAKEN EN VERKOPEN/ OF EEN APPEL EN EI TOCT EN WINST GAA NAAR KAMP
12/02
EETAVOND KABOUTERS

26/02
EEN WEEKEND OF ALS SLECHT UITKOMT VOOR DE GROEP DAN DOEN WE EEN FILMAVOND
KAN OOK O DE CINEMA ZIJN OMDAT VORIGE EER SLECHT UITKWAM

27/02
TAPPEN VOOR HET GANZENRIJDEN
28/02
KREKEL APRIL BNNEN

28/02
KAMPBOEK BINNEN VOOR GROEPSLEIDING
DAT WE KOKEN IEDEREEN PAKT IETS RANDOM MEE EN DAAR GAAN WE MEE KOKEN BV DE ENE PAKT BOTER DE A
PREI DE ANDER EEN ZAK BROOD. MAAR JE MAG HET NIET WETEN VAN DE ANDER.

