
Krekel Februari 

 

eetavond kapoenen: 11 Februari



Woordje Groepsleiding

De maand februari  is nog steeds een koude maand dus bleef je
warm aankleden zodat je zeker gezond blijft! 

Deze maand is er ook weer van alles te doen zoals een eetavond
van de Kapoenen en voor de feestbeesten is er ook nog een fuif
van onze Givers. 

bekijk zeker eens de posters hieronder!

Omdat deze maand speciaal is wegens valentijn geven we geen
linker maar kusjes van de groepsleiding



Wat staat er op de menu?

Pasta Bolognese
Pasta Carbonara
Pasta Pesto
Pasta (Zonder Saus)

€ 8,50
€ 10,00
€ 7,00
€ 4,00

€ 12,00
€ 13,50
€ 10,50

NVT

à volontéKIDS

Za, 11/02
Inschrijven

EETAVOND KAPOENEN
Scouts Sint-Hubertus Hoevenen

Om de kapoenen een fantastisch kamp te verzekeren,
organiseren zij een eetevond. Deze zal plaatsvinden in de
lokalen van de Scouts. Welkom vanaf 17u :)
De Kapoentjes serveren enkele pastagerechten. De jins
zorgen voor lekkere dessertjes. U zal ook kunnen genieten
van snackjes en drankjes tegen democratische prijzen.
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4 Februari 10-12:30
Genderswitch:  vandaag komen alle jongens & meisjes

verkleed als het andere geslacht.

12 Februari 

De Districts comisarissen
organiseren vandaag een
dag waar alle leden van
het district noord
aanwezig zullen zijn. deze
dag zullen wij niet met de
kapoenen doen vanwege
hun te jonge leeftijd. 

11 Februari 17-21

Kom zeker allemaal naar
onze eetavond. Wat we
zullen eten zien jullie
binnenkort op de poster. 

18 Februari 10-12:30

Vandaag zullen alle kunstenaars
naar boven kunnen komen, wij
gaan namelijk kunstwerken
maken. 

25 Februari 10-12:30

Dit is de dag waar
iedereen weer wat bij zal
leren. we zullen een
techniekvergadering
houden 



Jippieee! Het
kabouterweekend is eindelijk
aangebroken. Meer info zal
volgen via de whatsapp.

Zoals jullie waarschijnlijk al
weten is februari dé maand

van de liefde. Deze
vergadering draait dan ook

helemaal rond valentijn.

Vandaag gaan we ganzenrijden
op de scouts. Omdat het nogal
moeilijk is om allemaal met een
paard naar de scouts te komen,
moeten jullie allemaal jullie
fiets meenemen.

Het is nog eens tijd om iets leuk te knutselen.
We snappen dat jullie heel benieuwd zijn wat

we gaan maken maar we verklappen niets...
Komen is dus de boodschap!

Kabouters
Februari

3/02 - 5/02: Weekend

12/02  10u-12u30: Valentijn

19/02  10u-12u30: Ganzenrijden

26/02   10u-12u30: Knutselen

Veel liefs
Raksha, Rikki Tikki Tavi en Chil
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12/2 10u/16u

19/2

25/2  19u30/22u 

3/2 19u/21u

vanavond gaan we film kijken 
maar welke, dat houden we 

nog even geheim

vandaag gaan we schaatsen, dus kom 
allemaal om 19u naar schaatsbaan 

antartica vergeet niet €8 mee te nemen 
voor de inkom en als je geen eigen 

schaatsen hebt nog eens €5 voor deze te 
huren we ronden af tegen 21u

vandaag gaan we op smikkeltocht  
breng €4 mee dan zorgen wij voor 
wat lekkers (vergeet je fiets niet) 

we gaan vandaag onszelf omtoveren 
tot ridders! hoe we dat gaan doen 

houden we nog even geheim



Krekel februari JOGI'S
Zondag 5/2Zondag 5/2Zondag 5/2         1Ou-12u301Ou-12u301Ou-12u30

Zondag 12/2Zondag 12/2Zondag 12/2

CAKEVERKOOP
Bak allemaal iets lekker dat we kunnen verkopen.
Zo kunnen we nog wat centjes inzamelen voor kamp :)
Kom met de fiets en neem een rugzak mee!

DISTRICTDAG
Meer uitleg volgt nog.

Zondag 19/2Zondag 19/2Zondag 19/2         1Ou-12u301Ou-12u301Ou-12u30

Zondag 26/2Zondag 26/2Zondag 26/2         1Ou-12u301Ou-12u301Ou-12u30

Veel liefde Laura, Kobe en Silke XOXOVeel liefde Laura, Kobe en Silke XOXOVeel liefde Laura, Kobe en Silke XOXO

VALENTIJN
Geen date kunnen scoren voor Valentijn. Don't worry!
Vandaag spelen we een super romantisch spel 
met de Jove's ;)

TECHNIEKENVERGADERING
Tijd om te contoleren of jullie nog  de nodige 

survival skills hebben. We moeten er zeker van zijn 
dat alles 14 dagen blijft rechtstaan op kamp.

Oefening baart kunst!
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YOUNG EXPLORERS 

Sondag the 5th of  february                                              10:00-12:30

Technic  meeting 
It is always a good idea om the technics up the freshen, so please come  

zunday 12 februari                                           hours follow still 

District day
Games playen with the other scoutsen from the buurt, more
information will follow later on 

Sundag February 19th                                                    10:00 - 12:30

Valentine with the young guides
Come as a woman and try to verleid a young guide with your best
openings-sentence 

Sonday 26 february                                               10:00 - 15:00      

Movie maken (for real this time) 
Bring an attribute that we can use in the film and come with your
bike so we can go to different places to record 

SCOUTS SAINT-
HUBERTUS HOEVENEN

A strong left from your leaders!  



Krekel FebruariKrekel FebruariKrekel Februari

5 Februari5 Februari5 Februari
Dag van de pannenkoekenDag van de pannenkoekenDag van de pannenkoeken

Vandaag is het DE dag , de dag van de pannenkoekVandaag is het DE dag , de dag van de pannenkoekVandaag is het DE dag , de dag van de pannenkoek
   de dag dat de eerste pannenkoek ooit gemaakt isde dag dat de eerste pannenkoek ooit gemaakt isde dag dat de eerste pannenkoek ooit gemaakt is

wat we juist gaan doen met een pannenkoekwat we juist gaan doen met een pannenkoekwat we juist gaan doen met een pannenkoek   
zal je zien als je komt.zal je zien als je komt.zal je zien als je komt.   

12 februari12 februari12 februari
DistrictsdagDistrictsdagDistrictsdag

meer info zie woordje groepsleidingmeer info zie woordje groepsleidingmeer info zie woordje groepsleiding

18 Februari18 Februari18 Februari
Fluo FlashFluo FlashFluo Flash

onze fuif eindelijk is het zoveronze fuif eindelijk is het zoveronze fuif eindelijk is het zover   
meer over hoe of wat volgt nogmeer over hoe of wat volgt nogmeer over hoe of wat volgt nog   

maar hopelijk word het een bangelijke editie.maar hopelijk word het een bangelijke editie.maar hopelijk word het een bangelijke editie.

Bartje's Birthday partyBartje's Birthday partyBartje's Birthday party
joepie bartje is jarigjoepie bartje is jarigjoepie bartje is jarig   

omdat de vieren organiseren we een klein feestjeomdat de vieren organiseren we een klein feestjeomdat de vieren organiseren we een klein feestje   
be there or be a virekantjebe there or be a virekantjebe there or be a virekantje

26 Februari26 Februari26 Februari


