
DE  
KREKEL

2021 2022

MEI 
8 mei - groepsspel

15 mei - carwash givers

28 mei - Eetavond jongverkenners



OMDAT WIJ ALLEMAAL UITKIJKEN 
NAAR KAMP GAAN WE ONZE 

GROEPSSPIRIT NOG EENS 
OPWAKKEREN: 8 MEI IS HET DUS 
EEN GROEPSSPEL MET DE HELE 

SCOUTS!

WIJ DANKEN IEDEREEN DIE ER WAS OP 
DÉ *KINDER*FUIF EN DÉ ZANGAVOND!
WIJ ZIJN BLIJ DAT HET NA CORONA 

NOG EENS KON DOORGAAN.  
 

VERDER ZIJN ER NOG ENKELE 
LEUKE EVENEMENTEN DEZE MAAND:

15 MEI 12:45 TOT 17:00 CARWASH
 VAN DE GIVERS

28 MEI VANAF 17:00 GRIEKSE EETAVOND 
VAN DE JONGVERKENNERS 

woordje 
groepsleiding

liefs, groepies



Car+Bike wash
givers 

€

€4  
voor een fiets!

€10 €4





KREKEL MEI

KAPOENEN

ZONDAG 1 MEI
FAMILIEZONDAG

ZONDAG 8 MEI
GROEPSSPEL

ZATERDAG 14 MEI
KAMPBOEKVOORSTELLING

Vandaag is het geen scouts. Ga eens
langs bij de familie, want dit is het
perfecte moment daarvoor!

Vandaag is het gewoon van 10u tot
12u30 scouts. De groepsleiding heeft
een mega leuk spel voorzien om met
HEEL DE SCOUTS te spelen! Super
cool toch? 

Vandaag zijn de ouders welkom op
de scouts om 19u voor de
kampboekvoorstelling! Hier gaan
we wat meer info geven over het
kamp. Zeker komen dus! 



ZONDAG 22 MEI
ZWEMMEN

ZONDAG 29 MEI
HET GROTE VETERSPEL

TOT VOLGENDE
MAAND!

Vandaag gaan wij lekker zwemmen
in het zwembad van Brasschaat!
Neem dus die zwembroek/bikini,
zwembril, zwemvliezen, zwembandjes,
.. . maar uit de kast! 
We spreken af aan het zwembad van
Brasschaat om 10u en jullie worden
hier om 16u terug opgehaald. Neem
zeker een lunchpakketje, zwemgerief,
handdoeken en ook €5 mee voor de
inkom + €1 voor een locker. 

De leiding heeft een super leuk spel
in elkaar gestoken voor vandaag!
Zeker komen want het wordt plezant! 
Ps: het heeft iets te maken met
veters, dus neem een paar SLECHTE
veters mee. 

Ziezo dat was het voor mei. 
De voorlaatste maand voor het super
leuke kamp!! FEEEEST 

Stevige linker
Petro, Rikki, Veva, Xebo & Zazoe



Kabouters
Krekel mei

Zondag 1 mei

GEEN SCOUTS!!!
Ga nog eens iets

leuk doen met
de familie! 

Zondag 8 mei
10u00-12u30

Zondag 15 mei
10u00-14u00!!!

Daguitstap :)
 

 Naar waar gaan we? 
Spannend! 

 
Neem zeker een fiets, 

fluohesje,
lunchpakket en drinken 

mee 
 

Let op de uren!

Zondag 22 mei
10u00-12u30
De jins komen mee leiding

geven, dus tijd om de deugeniet
uit te hangen ;)

Zondag 29 mei
10u00-12u30

GROEPSSPEL
 

Vandaag gaan we 
met alle takken een 

super leuk spel spelen

XOXO

Arne, Eva, 

Ilke, Silke

QUIZ
 

Kom met een fris en uitgerust 
hoofd, want je zal

 uw hersenen
zeker nodig hebben



1 mei 10:00-12:30
 Joepieee vandaag gaan we onze bekende pudding quiz

spelen! De boodschap is dus allemaal komen !!
 

8 mei 10:00-12:30 
Het is vandaag groepsspel hoe meer zielen hoe meer

vreugd , we gaan jullie dus allemaal nodig hebben vandaag ,
zeker komen!! 

 
15 mei 10:00-12:30 

Hey handige Harry’s vandaag is het techniek vergadering zo
krijgen jullie de kans om al eens te laten zien wat jullie

allemaal al kunne . 
 

22 mei 10:00 - 12:30 
Vandaag is het vriendjes vergadering ! Kies dus jullie best

vriend uit en neem hem mee naar de scouts want er staan
jullie super leuke spelletjes te wachten op jullie vandaag en

niks is leuker om ze te spelen met jullie beste vrienden ! 
 

29 mei 11:00-13:30 
Vandaag gaan we picknicken .zie dat jullie gekleed zijn naar

het weer dus! :)

Krekel welpen
MEi



zaterdag 21/05 17-20;30 
A M A I  V A N D A A G  G A A N  W E  B A R B E C U E Ë N ,  H O E  G O E D  I S  D A T ? ? ? ?

N E E M  A L L E M A A L  J U L L I E  F A V O R I E T E  B B Q  V L E E S J E  M E E !



Krekel   Mei    Jongverkenners  
 

 

 

Zondag 01/05/2022 : familie zondag 

Omdat de leiding vandaag moeten gaan bewijzen hoe cool ons kamp 
wordt. Zal er geen scouts zijn vandaag. Wij zien jullie allemaal volgende 

week. 

 

Zondag  08/05/2022 van 10u tot 12u30 : groepsspel 

Deze zondag komen we samen op de scouts. En spelen we een mega super groepsspel. Zeker komen 
is de boodschap. Het beloofd een knaller te worden. 

 

Zondag 15/05/2022 van 10u tot 14u : film maken ( fiets en lunchpakket meenemen ) 

Vandaag gaan we onze beste acteurs skills bovenhalen. WANT vandaag zijn het de opnames van de 
coolste film ooit ! we gaan dus onze eigen  film maken. Vandaag komen jullie allemaal met de fiets en 

neem zeker ook een lunch pakketje mee voor tijdens de middag.  Let op de uren . 

 

Zondag 22/05/2022 van 10u tot 12u30 : wc-rollen verkoop 

Wie heeft het nu niet nodig de wc-rol wel vandaag doen we de wereld beroemde wc-rollen verkoop. 

Allen dus op post een rugzakje meenemen kan handig zijn. 

 

Zaterdag 28/05/2022 17u tot … :  EETAVOND 

Vandaag is het de belangrijkste dag van ons scoutsjaar. Onze jaarlijkse 
EETAVOND. Nodig dus zeker al jullie tantes, nonkels, vriendjes, vriendinnetjes 

uit. Dit jaar is het niet het sponseren van ons kamp dat als enigste zal gebeuren 
vanavond. Vanavond gaat namelijk onze film in première ! hoe meer zielen hoe 

meer vreugde dus zeker komen is de boodschap . 

https://shop.stamhoofd.be/griekse-eetavond/ 

 

 

Jongverkenners en de mama’s en papa’s die de krekel lezen. Dit is onze MEI wij 
hebben er alvast zin in  

Stevige linker van jullie leiding                                                                            Aline,Brecht,Robbe,Dylan 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.stamhoofd.be%2Fgriekse-eetavond%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jrgCQzU4j73g3BmuviqCpgCDVSg7McjhQ238BiSZiOaxdhvsTyDadT5I&h=AT2YdQKv1WRTfGEo9it-iLaJ2uzn9_55DWjkbfyvitI1U6_jEKIxYIFCOzyMxWWPe59uHIo-MAQvslR7n0jLhKydxCV7J1nRVJ9v1_HO96NnOaa7ZR0RnF5qSiVemLRuTxsE2meP-Q53VDng07Di&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3u8m3RpzCV1htEuMAFlwwPgVRzXZJ4fUDnynQ0nBOJwPyfMJowvNesMZnENl19yqquwWCYGXfRLw0Q3Ca0MVQAlOL7Ks4j2dU4btuHIQ46DCXj3iBWX4dgut4EGJ_cszw




1 mei

8 mei: 10.00-12.30 uur

7 mei

Julie is
vandaag jarig!

Dit vieren we

op de giverfuif

op 29 april :)
 

Groepsspel
 

Vandaag viert
iemand een speciale
gebeurtenis op de

scouts. Wij gaan hier
drank verkopen!

Uren volgen nog 



Vandaag is het

de J-CUP! Doe

gerust samen

met de leiding
mee met dit

voetbaltornooi
 

In Hoevenen

gaan we drank

opdienen en
een receptie
voorlezen op

het koor! 
 

Jullie gaan vandaag
leiding geven aan de

jongste takken!  

Eetavond van dejongverkenners.
Hier gaan we voor
de laatste keer

dessertjes verkopen.  

14 mei

22 mei: 15.00-18.00 uur

22 mei: 10.00-12.30 uur

28 mei: 16.30-22.00 uurAan de ouders: de
jinleiding zal nog een
datum geven voor de
kampboekvoorstelling!


