2021

DE
KREKEL
Juni
12 juni - ouderploegvergadering
19 juni - pannekoekenslag welpen
24 juni - jincafe
Juli - KAMP!!!

2022

Kampboekvoorstelling
Op de scouts tenzij anders vermeld

Kapoenen

Zaterdag 14 mei 19:00

kapoenen@sint-hubertus.be

Kabouters:
Vrijdag 3 juni 19:00

kabouters@sint-hubertus.be

Welpen:

Woensdag 1 juni 19:00

welpen@sint-hubertus.be

Jonggidsen:
Zaterdag 4 juni 19:30

jonggidsen@sint-hubertus.be

Jongverkenners:
Vrijdag 3 juni 20:00

jongverkenners@sint-hubertus.be

Givers:

Vrijdag 10 juni 20:00

givers@sint-hubertus.be

Groepsleiding:

groepsleiding@sint-hubertus.be

Contactgegevens
Geef een seintje als er iets is (mailtje of
sms) bellen in geval van nood.

Groepsleiding:

groepsleiding@sint-hubertus.be
Julie Blanjean: 0495242405
Imke Stalmans: 0499719300
Arne Vanhulle: 0472413361
Laura Rillof: 0492555672

Kapoenen:

kapoenen@sint-hubertus.be

Kabouters:

kabouters@sint-hubertus.be

Welpen:

Lies Vangenechten: 0492853609
Kyran Corvers: 0476676878
Arne Vanhulle: 0472413361
Eva de Bruyn: 0477076535

welpen@sint-hubertus.be

Jonggidsen:

Dieter Sonck: 0483699154
Kobe Simons: 0483625302

jonggidsen@sint-hubertus.be

Jongverkenners:
Givers:
Jins:

Lien Dingemans: 0474233556
Rune Bisschops: 0479244446

jongverkenners@sint-hubertus.be
Aline van Bouwel: 0479846014
Dylan van Bouwel: 0471095937

givers@sint-hubertus.be
Daan Lens: 0497721127
Imke Stalmans: 0499719300

jins@sint-hubertus.be

Julie Blanjean: 0495242405
Menno Stalmans: 0499778306
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19 Juni

Aan de scoutslokalen
van 11u-15u
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Woordje van de
Groepsleiding
De laatste krekel voor het kamp is er
alweer! Spannend, want dit jaar is het
groepskamp!
Lees voor de laatste keer dit jaar wat
de Groepsleiding te zeggen heeft!

Het is bijna zomer! Dit wilt zeggen dat het natuurlijk warmer wordt. Daarom
raden wij aan om vanaf nu jezelf in te smeren met zonnecrème en
eventueel een rugzakje met een drinkbus mee te brengen naar de scouts.
Bijna zomer wilt ook zeggen dat het bijna tijd is voor het GROEPSKAMP! Bij
sommige takken is de kampboekvoorstelling al geweest, bij andere takken
gebeurt dat deze maand nog. Hier krijgen de ouders alle info die nodig is
over het kamp. Wij (de groepsleiding) zullen nog een mailtje sturen met een
inschrijvingslink voor ons kamp.
Kijk zeker ook nog de medische fiches na via Stamhoofd, want het is heel
belangrijk dat deze in orde zijn!

Belangrijke data deze maand:
12 juni: De ouderploeg organiseert nog
een keertje een leuke vergadering voor
iedereen!
24 juni: Jincafé MET hot dogs! Kom zeker
nog voor de laatste keer onze jins
steunen en zorg er mee voor dat hun reis
naar Portugal onvergetelijk wordt!
1 - 14 juli: JOEPIE GROEPSKAMP
(kampdata verschillen van tak tot tak)

Ne (laatste) stevige linker
& tot op kamp!
De Groepsleiding
Arne, Imke, Julie & Laura

Krekel Juni
4 juni: rikki’s verjaardagsfeestje -> 18u-20u
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12 juni: ouder ploeg vergadering -> 10u-12:30u
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19 juni: kampvuur/ techniek -> 10u-14u
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26 juni: ko er inpakken kamp
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VACATURE KABOUTERS
Waterstraat 39 2940 Hoevenen
Vrijdagavond 3/06/2022 van 19u00 tot 20u00
Op deze dag zoeken wij alle ouders van de
leden
van de kabouters die graag willen komen
luisteren naar het kampboekvoorstelling.
Beste geïnteresseerde,
Wij zijn opzoek naar
kinderen tussen 8 en 11 jaar
die in de maand juni vrij zijn
voor ons te ondersteunen op
de activiteiten. Ben jij dan
vrij? -> Dan is deze job voor
jou van toepassing!!
Let op want 3 juni en 5 juni
vallen in hetzelfde
weekend!!!
Groetjes
Arne, Silke, Eva, Ilke

Wat zoeken we: luisterend oortje

Zondag 5/06/2022 van 10u00 tot 12u30
Als je tot ons team wil behoren moet je ook kunnen
samenwerken. Bewijs het a.d.h.v. een teambuilding
Wat zoeken we: teamspelers
Zondag 12/06/2022 van 10u00 tot 12u30

Collega’s nemen het vandaag over, zij hebben voor jullie
leuke activiteiten klaar staan om samen er een geweldige
werkdag van te maken

Wat zoeken we: creativiteit, handig, samenwerken

Zaterdagavond 18/06/2022 van 19u00 tot 21u00
Handige meisjes, dat heb ik vandaag zeker nodig.
Er wordt gezocht naar meisjes die vuur kunnen
maken, die kunnen meedoen aan The Voice
Kids en die goed en lekker kunnen eten ;).
Wat zoeken we: vurige kinderen, zangtalenten, eters

CONTACT
Zondag 26/06/2022 van 15u00 tot 19u00
TELEFOON:
123456789
WEBSITE:
Scouts sint hubertus.be
E-MAIL:
groepsleiding@sint-hubertus.be

Hmmm een heerlijke BBQ om samen gezellig met de
collega’s eens lekker te ontspannen. Dat verdienen jullie!
(Info volgt nog in de whats app groep)

Wat zoeken we: gezellige, goede eters

Krekel jove’s Juni
De laatste van het jaar
Vrijdag 3 juni 20 uur: kampboek voorstelling
Vanavond zijn alle ouders en leden welkom voor onze geweldige kampboekvoorstelling. Vanavond komen jullie alles te
weten over hoe en vooral waar het kamp gaat doorgaan. Als jullie er vanavond niet bij kunnen zijn zullen we zeker alle info
doorsturen of kan u altijd de volgende vergaderingen vragen stellen of sturen naar ons. Vanaf 20 uur zijn jullie welkom,
hoelang het gaat duren hangt af van hoe vlot alles verloopt.

12 juni: 10-12:30: Ouderploegvergadering
Vandaag komt onze liefste ouderploeg nog eens een spelletje organiseren voor jullie. Wat jullie gaan doen weten wij zelf
ook niet, zeker komen dus om het uit te vinden.

Vrijdag 17 juni: 19-22: casino night
Kleed jullie allemaal zo chic mogelijk aan en neem jullie pokerface ook zeker mee. De scouts wordt vanavond omgetoverd in
een echt casino. We spelen leuke spelletjes, drinken lekkere drankjes en eten het lekkerste eten. De leiding voorziet alles
voor maar 4 euro inkom.

Camion inladen:
Deze datum en uur wordt nog doorgegeven via de jongverkenners oudergroep op whatsapp. Neem zeker jullie rugzak
mee met al jullie gerief voor op een mega tof kamp te kunnen vertrekken. Het is 1 rugzak, aparte zakken worden aan de
rugzak vastgemaakt. Alle ouders zijn ook welkom om mee te helpen met inladen.

Zaterdag 2 juli: 7:15 aan kapellen station
WE GAAN VERTREKKEEEEEEEEN!!!!!!!!!Na een heel jaar leuke spelletjes te spelen en ons voor te bereiden op kamp is het
eindelijk zo ver. Meer info volgt nog.

Met allerliefste groetjes en dikke knuffels jullie liefste leiding Aline, Brecht, Dylan en Robbe

5 juni: wc-rollen verkoop (10:02 ->12:32)
“Wij zijn de scouts van Hoevenen en wij verkopen……” WC-ROLLEN!!!!!!!
Zeker massaal komen dan kunnen we weer dikke mula’s binnen harken!!
†

12 juni: ouderploegvergadering (10:00 ->12:30)
Wat jullie vandaag gaan doen is voor ons ook een raadsel.
Maar het gaat zeker wel iets leuk zijn!!!

18 juni(zaterdag): kringlopen (14:05 ->16:35)
Hopelijk laten de goden het deze keer wel doorgaan. Niemand weet wat de juist inhoud.
Als je het wilt weten zou ik gewoon komen met 5euro op zak

26 juni: BBQ (Tijdstip wordt nog doorgegeven)
Voor een goed jaar afte sluiten gaan we een kleine BBQ doen.
Neem allemaal een vleezeke mee en 4euro

XOXO
Ongebonden Hazewind
Gevatte Olifant
Zeldzame Arasari
Gezellige Spinaap

Info over de kampboekvoorstelling volgt!!

Krekel Jins Juni
11 juni 14h – 20h:
We gaan tappen voor een trouw

12 juni 10h – 12h30:
Ouderploegvergadering

Weekend van 19 juni:
Ne laatste keer gaan boitten met zen alle voor het kamp
we moeten afspreken op een avond dat iedereen zeker kan

24 juni heel de avond:
Jincafe: nog de laatste mulla’s pakken voor Portugal

26 juni:
Laatste voorbereidingen kamp: alle spullen
op de scouts pakken en al het laatste nog regelen

