
Krekel November
5 november BBQ

6 november groepsfeest



november is de maand van ons groepsfeest dus kom zeker met ons meevieren. Als
je niet weet wat groepsfeest is zullen we dit even uitleggen. 

Op Zaterdag 5 november gaat onze jaarlijkse BBQ door. Deze avond kan je lekker
gezellig mee komen eten en genieten van de sfeer. Vergeet zeker niet om je in te
schrijven online. Dit jaar beginnen we met de aperitief om 16u en met onze
barbecue om 17u.  
Vergeet je zeker niet in te schrijven (https://shop.stamhoofd.be/de-bbq) 

Verder zullen we op zondag 6 november met heel de scouts naar de kerk gaan om
samen te vieren en daarna lekkere huibekes eten. Deze zondag is speciaal en
daarom moet je al om 9u30 met de fiets op de scouts zijn. De scouts vergadering
duurt tot 12u30 maar we voorzien springkastelen en drinken tot 15u00 dus blijf
gerust langer.

Stevige linker de Groepsleiding 

Woordje groepsleiding 

https://shop.stamhoofd.be/de-bbq?fbclid=IwAR0k-9f_Jk5J9zAjRC0znJ-YcExqstoQd-NdQtHBMGAXHxAr0zGJLCqEHuA




November
Kabouters

5 November 
Vandaag kan je weer genieten van
onze jaarlijkse BBQ! Meer info
over inschrijvingen volgt nog 6 November

9u30 - 12u30
Jippiee, het groepsfeest is weer

aangebroken. Smeer jullie stembanden al
maar in want vandaag gaan we zingen in

de kerk. Daarna lekker smullen van de
lekkere chocomelk en huibekes.

 Wij verwachten jullie om 9u30 op de
scouts met de fiets!13 november

10u - 12u30
Zet allemaal jullie mooiste glimlach op en
haal die verkooptrucs maar al boven want
vandaag is het.... MARSEPEINVERKOOP. 20 November

10u - 12u30

27 November

Veel groetjes
Raksha, Rikki Tikki Tavi en Chil

Vandaag gaan jullie zoals altijd super
leuke spelletjes spelen, deze keer

niet met jullie lieftallige leiding maar
met de super leuke jins. Veel plezier!!

Vandaag is het spijtig genoeg
geen scouts... Wij zien jullie graag
volgende week terug! 



W E L P E NW E L P E N
Zaterdag 5/11

Zondag 6/11

Zondag 20/11
Zondag 13/11

zondag 27/11

Vandaag mogen jullie naar
de bomma op bezoek
gaan. Er zal dit weekend
geen scouts zijn.

BBQ
kom zeker allemaal naar
de BBQ bestellen kan
online 

Vandaag gaan we naar de
kerk dus kom zeker met de
fiets. daarna trekken we
mooie fotos en eten we
huibekes. zie woordje
groepsleiding voor de uren 

10u00 - 12u30
vandaag gaan we
marsepein verkopen
dus neem allemaal een
rugzak mee en kom
mee met de fiets. 

Vandaag komen en stel
aliens langs dus wees op de
scouts om 10u00 helaas
moeten we vaarwel zeggen
om 12u30.

stevige linker: baghera,
king, ziggy, mang



KREKEL
NOVEMBER

5/11
VANAVOND IS HET DEN BBQ

SCHRIJF JE ZEKER IN.
KIJK VOOR MEER INFO

WOORDJE GROEPSLEIDING 
 
 

6/11
GROEPSFEEST 

 UREN ZIE WOORDJE
GROEPSLEIDING 

KOM IEDEREEN IN
PERFECT UNIFORM

EN ZORG DAT JE
HAAR GOED LICHT,
EN PAK ZEKER DE

FIETS MEE. 

20/11
OUDER

VERGADERING 10
TOT 12;30

PAK ALLEMAAL DE
MAMA EN DE PAPA
MEE WANT HET IS

OUDER
VERGADERING.

ZORG DAT JE
OUDERS GEEN

MAATPAK  AAN
HEBBEN MAAR

KLEREN DIE VUIL
MOGEN WORDEN.

 27/11
HELAAS GEEN

SCOUTS DE LEIDING
IS OP WEEKEND GA
ALLEMAAL LANGS

DE GROOTOUDERS   

van
Laura,Silke,

kobe 

@reallygreatsite

Name : jogis 

 
13/11

MAREPLEINVERKOOP
VAN 10 TOT 12;30

PAK ALTEMAAL U BESTE
VERKOOP TURKEN MEE.

PAK OOK JE FIETS MEE EN EEN
RUGZAK.

 



VRIJDAG

DINSDAG

WOENSDAG

KREKEL
NOVEMBER

5/11 BBQ

13/11 MARSEPEIN VERKOOP 

27/11 FAMILIE ZONDAG

20/11 APPEL EN EI TOCHT

De leiding
organiseert een

BBQ op de scouts
zeker komen

allemaal!!
(zie woordje

groepsleiding voor
meer info)

6/11 GROEPSFEEST

50 procent amandelen 50
procent suiker, dat moet een
geweldige marsepein zijn! Dit
eetbaar goud verkoopt scouts

sint-Hubertus. Je word
verwacht om 10u om ons

hierbij te helpen, de
vergadering zal duren tot

12u30. Vergeet jouw fiets en
een rugzak niet!

Naar de kerk gaan en
huibekes eten lijkt ons

wel leuk dus we
spreken af om 10u op
de scouts om er een

top dag van te maken,
vergeet je fiets niet! Er

worden ook fotos
genomen dus zie dat
je er goed opstaat!

De benodigdheden voor
vandaag zijn eenvoudig te
vinden in de keuken: appel
en ei. Voor de handel skills
en verkoop praatjes zullen
wij als talentvolle salesmen

met een specialisatie in
appels en eieren wel
zorgen. Vergeet geen

rugzak of camion als het uit
de hand loopt.

Is naar de bomma
stoofvlees gaan eten of
met de familie naar de
cinema kan deugt doen
maar deze week zorgen

wij niet voor een activiteit.



  
GIVERSGIVERS
NOVEMBERNOVEMBER

  
6/116/11    GROEPSFEESTGROEPSFEEST

  
55/11/11    BBQBBQ

Kom allemaal in perfect uniform!
We gaan onze foto maken,

huibekes chappen en chocomelk
sippen. Velo nodig. Zie woordje

groepsleiding. 

13/11 MARSEPEIN13/11 MARSEPEIN
VERKOOPVERKOOP
10:00 - 12:30

Kom me de velo, en rugzak
naar de scouts. We gaan

nog is poen maken.

20/11 EEN GOEI20/11 EEN GOEI
KLASSIEKKLASSIEK  

SPELSPEL
10:00 - 12:30

Huh Wa HuH zEg NuUU 
GeWooN wA hET iS!

GewOON KoMEN 

27/11 FAM-DAY27/11 FAM-DAY  
Ga nog is de bomma

verassen. De leiding gaat
zelf op weekend dus ge

kunt nog eens uitslapen of
naar de kerk gaan.  

CHALLAS OLLE LEIDINGCHALLAS OLLE LEIDING



Jins November 
 

05/11/2022   De BBQ 

Vanavond is het onze jaarlijkse BBQ. Dus neemt heel de familie 

mee. Zeker inschrijven is dus de boodschap xx 

06/11/2022 Groepsfeest  

Vandaag gaan we naar de kerk. Zie allemaal dat je in perfect 

uniform. Verdere info volgt nog  

 

11/11/2022 tot 13/11     JINWEEKEND !!! 

Hou deze 3 dagen zeker vrij want wij gaan op supriseweekend.  

 

 

 

20/11/2022  stage   10u tot 12u30 

Jullie eerste uitdaging van het jaar. Het is tijd om eens voor leiding te spelen. 

Jullie gaan per 3  één van onze jongste takken leiden. Verzin dus maar een 

mega vette vergadering. 

 

 

 

27/11/2022   familie zondag 

Wij zijn dit weekend zelf weg met de leidingsploeg. Jullie hebben dus een dagetje rust vandaag !  

 

 

 

Dit was november al weer. Vanaf volgende maand is het aan jullie om deze krekel te maken. 

Het beloofd een maand vol verassingen te worden !  

 

 

 

Stevige linker van jullie leiding xxx 


