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Groepsleiding 
groepsleiding@sint-hubertus.be 
 
Sam Van Reeth - 0497 35 60 42 
Sebastiaan Secuianu  
- 0497 38 27 00 
Viktor Keimes - 0484 47 93 18 
 

Kapoenen 
kapoenen@sint-hubertus.be 
 
Anouk Van Look - 0471 49 90 48 
Morien Corvers - 0478 23 22 31 
Largo Wils - 0474 22 17 66 
Menno Stalmans - 0499 77 83 06 
Koen Schrijvers - 0475 50 15 53 
 

Kabouters 
kabouters@sint-hubertus.be 
 
Jenthe Mariën - 0474 11 06 96 
Julie Blanjean - 0495 24 24 05 
Sam Vermeulen - 0470 21 62 75 
Thomas Janssens - 0495 72 79 05 
 

Welpen 
welpen@sint-hubertus.be 
 
Jonas Mortelmans - 0491 33 71 94 
Jens Van Bouwel - 0493 69 18 16 
Hendrik Van De Peer  
- 0471 68 63 63 
Dieter Sonck - 0483 69 91 54 
 

 
 
Jonggidsen 
jonggidsen@sint-hubertus.be 
 
Ine Franken - 0478 41 36 11 
Maarten Wens - 0478 23 33 56 
Brecht Dewaegenaere  
- 0496 84 85 75 
 

Jongverkenners 
jongverkenners@sint-hubertus.be 
 
Jef Hulstaert - 0471 10 76 47 
Tom Schrijvers - 0476 91 15 26 
Robbe Van Moerbeke  
- 0470 54 34 74 
Daan Lens - 0497 72 11 27 
 

Givers 
givers@sint-hubertus.be 
 
Sebastiaan Secuianu  
- 0497 38 27 00 
Anne Van de Craen - 0493 16 67 38 
Yannick Kloeck - 0492 69 69 21 
Maarten Hawinkel - 0487 15 60 72 
 

Jins 
jins@sint-hubertus.be 
 
Sam Van Reeth - 0497 35 60 42 
Viktor Keimes - 0484 47 93 18 



 
 

Beste leden, ouders en sympathisanten 
 

Februari staat alweer voor de deur. Bij voorstek de meest romantische maar ook 
tegelijkertijd de kortste maand van het jaar. 

 

 
 

De Givers openen deze maand al meteen met een knallende giverfuif,  
“FLASHNIGHT”   

 2 Februari wordt de Jos weer thé place to be voor de fuivende jeugd van 
Hoevenen en omstreken. 

 

 
 

24 Februari nodigen de jongverkenners jullie graag uit voor hun geweldige 
eetavond. Dus hou de datum vrij want het zal er lekker smullen worden! 

 

 
 

Voor de rest staat er weer een toffe maand klaar met talloze leuke 
scoutsactiviteiten. 

De kampdata zullen weldra ook terug te vinden zijn op onze site. 
 
 

 
 

Ne stevige linker 
De groepsleiding 



Kapoenen  

Dag toffe kapoentjes, Nu dat de eerste supertoffe maand van het nieuwe jaar is afgerond 

beginnen we aan de tweede maand vol met plezier en toffe vergaderingen. De leiding heeft 

er alvast zin in. 

Zondag 4 februari: 10u - 12u30 

Vandaag hebben we een superleuke vriendjes en vriendinnetjes vergadering. Neem dus 

allemaal jullie beste vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts om mee deel te nemen 

aan onze superleuke vergadering.  

Zondag 11 februari: 10u - 12u30 

Vandaag beste kapoentjes is het cake verkoop. Bak dus 

allemaal een grote lekkere cake en neem jullie 

schattigste gezichtjes en beste sales/marketing 

tactieken mee. Vergeet ook geen rugzakje mee te 

nemen om de cake in te steken! 

Zondag 18 februari: 10u -12u30 

Haal jullie innerlijke Rambo naar boven en doe je best gecamoufleerde kleding aan want 

vandaag trekken we diep het woud in en spelen we een bospel. 

 

 



Weekend 23, 24 en 25 februari: 

We sluiten februari af met een super bangelijk leuk ruimteweekend. De details over Wie? 

Waar? Wat? Wanneer? Waarom? Worden allemaal besproken in de weekendbrief. 

 

 

Nog veel dikke knuffels en high fives van jullie geweldig toffe superleuke leiding! 

Menno, Anouk, Largo, Morien en Koen. 

 



 

 

 
 
 
 

WEEKENDBRIEF 23, 24 EN 25 FEBRUARI 

 
Beste kapoenen en natuurlijk ook ouders,  
 
Maak jullie borst al maar nat, want jawel, 23, 24 en 25 februari gaan wij 
op weekend, JOEPIE! Dus stap in jullie ruimteschip en doe jullie 
ruimtepak maar aan, want we vliegen met lichtsnelheid naar Alderaan!  
Het wordt dus een geweldig weekend, waar we het heelal invliegen en de 
RUIMTE gaan bezoeken. Op naar de sterren dus, EN DAARVOORBIJ!!! 
Haal jullie beste verkleedkeren boven en wij verwachten jullie allemaal in thema 
verkleed tegen 19u bij de Chiro Sam in Merksem. 
 
ADRES: Kwadeveldenstraat 26, 2170 Merksem.  

Zondag 25 februari mogen jullie mama’s en papa’s jullie tegen 12u weer komen ophalen.  
 
Wat nemen we mee?  

– Slaapzak + kussen 
– Matje of veldbedje (+ extra dekentje tegen de koude)  
– Knuffel 
– Pyjama 
– Ondergoed 
– Broeken/rokken  
– Extra broeken/rokken  
– T-shirts  
– Truien 
– Toiletzak (tandenborstel + tandpasta + washandje + borstel voor de haren )  
– 2 keukenhanddoeken  
– Pantoffels 
– Zaklamp 
– Verkleedkleren 

 
Wat nemen we niet mee:  

– Snoep 
– Waardevolle spullen  

 
Wat af te geven aan de leiding bij aankomst 

– Medische fiche 
– Kids ID 
– 25 euro  

 
Indien je komt, graag een mailtje sturen naar kapoenen@sint-hubertus.be, zo weten we ook 
hoeveel mondjes we moeten vullen! Maar geen probleem als je geen mail hebt gestuurd, jullie zijn 
altijd welkom! 
 
Zo, wij hebben er mega veel zin in en zien jullie graag allemaal komen! Als jullie nog graag verdere 
info hadden gewild, twijfel dan niet om een mail te sturen naar kapoenen@sint-hubertus.be of ons 
te bellen! 
 
Anouk: 0471 49 90 48 

mailto:kapoenen@sint-hubertus.be
mailto:kapoenen@sint-hubertus.be


 

 

Morien: 0478 23 22 31 
Largo: 0474 22 17 66  
Menno: 0499 77 83 06 
Koen: 0475 50 15 53  
 
Heel veel dikke kussen en knuffels van  
 
Morien, Koen, Menno, Largo en Anouk  
 
 

 



Liefste 
 

 

Vandaag gaan we                 knutselen. Kijk al eens op 
internet om een beetje inspiratie op te doen. Zo kunnen we 
zondag direct aan de slag. Wij zullen zorgen voor al het 
belangrijke materiaal dat nodig is  om een spectaculaire 
masker te maken.

Vandaag gaan we een super deluxe raadsel dag houden. Hier 
is alvast een voorproefje! Train jullie brein al maar goed, want 
we zullen het jullie heel moeilijk maken!  



Vandaag gaan we                  op de schaatsbaan van Antarctica 
(in wilrijk).                                   We spreken af op de 
schaatsbaan.                              Het is deze avond 
discoschaatsen, dus wrijf die dansbenen al maar in!  Neem 
allemaal zeker 4 euro mee en een kidsID / identiteitsbewijs 
(dit geef je in ruil voor een paar schaatsen, en krijg je daarna 
ook terug) mee. Het adres is Moerelei 119, 2610 Antwerpen. 

Omdat we een spectaculaire keuken hebben op de scouts, 
gaan we daar is grondig gebruik van maken! Vandaag gaan 

we           bakken en versieren! ☺ neem allemaal 
jullie kookschort en koksmuts mee. Aan het einde kunnen we 
allemaal goed smullen. Als niemand de koekjes heeft laten 
aanbranden natuurlijk. 

 

Jullie leiding Julie, Sam, Thomas en Jenthe 

Ook alvast een ‘save the date’ het weekend van 23-25 maart 

gaan de kabouters op weekend! Meer info volgt nog in de 

krekel van maart. Maar hou zeker dat weekend al vrij, want 

het beloofd een top weekend te worden! 

 



Welpen&februari&
 

Zaterdag 03/02 van 19h tot 21h30 
 
Gokken, pokerface, geld 
verspillen… Aan wat doet 
jullie dat denken?  
Juist! Casino!  
Kom allemaal strak in pak want 
het is casinoavond! Er zal wat 
chips en frisdrank voorzien 
worden dus gelieve 2 euro mee 
te nemen om dit te kunnen 
financieren! 
 
 
 
Zondag 11/02 van 10h tot 12h30 
 
Vandaag doen we nog eens een goed ouderwets bosspel! Een echte 
klassieker dus! 
 
 
 
 
Zondag 18/02 van 10h tot 12h30 
 
Te land, ter zee of in de lucht? 
Vandaag doen we iets heel speciaal! 
Breng allemaal een gepimpt voertuig 
mee! Jullie zullen wel zien wat we er 
mee gaan doen! 
 
 
 
Zondag 25/02 van 10 tot 12h30 
 
Dikke bertha, boem boem boem, gij en gij en gij zijt stoem!  
Napoleon, Napoleon, Napoleon, sta stil! 
Schipper mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan een cent betalen? 
Ja of nee? 
Wat zullen we nu weer doen vandaag? Ik denk dat dat nu wel duidelijk 
genoeg is! Allemaal komen! 
 
Stevige linker, 

, ,  en  



Jonggidsen)
Het)is)al)februari)de)maand)van)de)liefde.))

wij)kijken)er)alvast)naar)uit)om)met)deze)maand)van)start)te)
gaan,))

Zijn)jullie)al)benieuwd)wat)we)deze)maand)gaan)doen?)
)
zondag 4 februari 10u00-12u30: High land games 
wie liefde zegt, bedoeld daarbij uiteraard zijn liefde voor hamerslingeren, 
balkwerpen en andere zulke Schotse activiteiten. Daarom bieden wij jullie deze 
kans aan om ook verliefd te worden op deze sport! Bonuspunten aan iedereen die 
verkleed komt als een echte schot! 
 
zondag 11 februari 10u00-12u30: de liefde der liefdesvergadering! 
Woensdag is het Valentijn, daarom zorgen wij ervoor dat jullie je geliefde kunnen 
verassen met verse zelf gebakken koekjes. Wij zorgen voor een massa ingrediënten 
zodat we heel de voormiddag bakplezier kunnen beleven ook de bijhorende 
garnituur zal aanwezig zijn.  
 
Wel vragen we je om het volgende mee te nemen van thuis: 
handdoek + steekvormpjes + deegrol + keukenmesje 
Vraag ook aan je lieve mama en papa om € 4,00 mee te nemen. 
 
zondag 18 februari 10u00-12u30: Chillen 
Vandaag nemen we een lokaal en een paar zetels en maken het ons gezellig. De 
ideale moment voor een klein spelletje, om elkaar wat beter te leren kennen en te 
chillen. Want liefde moet niet altijd ten toon gesteld worden door wild met een 
hamer te slingeren! 
 
zondag 25 februari 10u00-12u30: cakeverkoop 
We hebben ongeveer nog 4 maanden scouts vooraleer we op een onvergetelijk-
geweldig-awesome-fantastisch-jonggidsenkamp gaan vertrekken. Hiervoor zijn 
natuurlijk een heleboel centjes voor nodig. Daarom houden we een cakeverkoop ! 
 
 
Veel liefs van jullie leiding xxx 
 
 
 



17 MAART DOEN DE JONGGIDSEN HUN EETAVOND 
Inschrijven kan via het bijgevoegd inschrijfformulier 
Als u wenst kan u zich inschrijven voor onze bingo,  

deze inschrijving gebeurt op de avond zelf 

Eetavond)jonggidsen)2018)

Zo)zo)beste)vrienden,)ook)dit)jaar)presenteert)de)scouts)Sint?Hubertus)een)
geweldige)editie)van:)de)jogi)eetavond.)Nodig)al)u)vrienden,)familie)en)
kennissen)uit)op)zaterdag)17*maart.)Dit)event)zal)uiteraard)doorgaan)in)de)
Waterstraat)en)zal)beginnen)om)18:00u.)

Op)het)menu)dit)jaar)staat:)
Verse)Hamburgers,)volgens)de)regels)van)de)kunst)klaargemaakt)(met)veel)
liefde!))vergezeld)van)een)portie)frietjes!)
Dit)wordt)gepresenteerd)samen)met)een)verse)saladebar.)

)

)

)

)

)

)

)

)

Ik,)………………………………,)wens)mij)graag)in)te)schrijven)voor)de)jonggidsen)
eetavond)op)17)maart)met)….)personen,)waarvan)…)personen)vegetarisch.)Bij)
elke)menu)zit)een)gratis)drankbonnetje.)
Grote)menu(2)burgers,)groenten)en)frietjes))=)10)euro) ) …keer)
Kleine)menu)(1)burger,)groenten)en)frietjes))=)8)euro) ) …keer)
Totaal:) ) ) ) ) ) ) ) )))))))€)…))
)



Om)u)in)te)schrijven)kan)u)een)mailtje)sturen)naar:)
franken_ine_1@hotmail.com),het)inschrijvingsbedrag)liefst)op)volgend)
rekeningnummer)te)storten)voor)11)maart)2018:)BE08)7795)9422)9613))



Jeungveurkeunneurs

Kreukeul Febreureu 

Deuze meund weurd weur eun speutteur veun feurmeut zeukeur keumen!

4 Febreureu 10eutot12eu30

Veundeug Euleumpeuscheu speulen ,treuk jeulleu speurteuvste peuk eun zeudeut weu eur 

eulleumeul eun steuvig peutje veur keuneun zeutteun! Eun meuspeuleun eus beuleungreuker 

deun weuneun eus euts deut veurleuzeurs zeugen.

11 Febreureu 10eutot12eu30 

Teuchneuken veurgeudereung, meur weu geun eun steupke veurder, weut weu deu veurige keur 

geuleurd heubbeun geun we eutbeuweun eun eun heuseu ceunstreucteu weur jeunggeudseun 

neug neu weuteun weur teu beugeuneun. Eunfeun eun teuppeur eul zeug euk heut zeulf.

 

18 Febreureu 10eutot12eu30

Weu treuken neug eus nekeur neurt beus, veur deu sfeur deur euk eup teu sneuveun , weut weu 

deur geun deun eus eun veurreusseung. Meur heut zeul zeur eungeuneum weurden deur eun heut

eulseunbeus.

24 Febreureu euteuveund

Zeu breuf veur meur eunfeu

Eun steuveugeu leunker 

Beurt, Beurt, Beurt & Beurt



De jongverkenners van scouts Sint-Hubertus presenteren 

Den echten Belgischen avond 

 

Het is hoog tijd om al onze dagelijkse stress even naast ons te laten liggen. Het is hoog tijd 
om terug te leren genieten van het leven. En het is hoog tijd om nog eens te ontspannen op 
een echte Belgische manier. Laat nog eens de Bourgondiër in je los! Wij verwelkomen u op 
onze jongverkenner eetavond op 24 februari. Op onze eetavond kan je smullen van heerlijke 
mosselen en stoofvlees met frietjes a volonté! 

Wat? Mosselen en/of stoofvlees met frietjes 

Waar? Lokalen van Scouts Sint-Hubertus. Waterstraat 39, Heuvels 

Wanneer? 24 februari 2018 vanaf 18u tot 00u 

Hoeveel? 15 euro voor a volonté 

Interesse? Twijfel niet en schrijf u meteen in voor onze eetavond! 

Stuur een mail naar jongverkenners@sint-hubertus.be met daarin vermeld met hoeveel u 
zal zijn en de familienaam. Stort daarna het juiste bedrag door op BE 33 7755 9606 7546. 



Krekel februari Givers 
 
2 februari (20u tot 03u): Giverfuif 

 

Zoals jullie allemaal al weten is het vandaag onze 
Giverfuif. Probeer allemaal massaal veel reclame te 
maken zodat onze fuif 1tje wordt die niet snel zal 
vergeten worden. Wij verwachten iedereen in uniform om 
20u aan de JOS. 

 

11 februari (10u tot 12u30): Da Cupido Game 

Onze Homie Cupdio heeft onze hulp nodig. Het is bijna 
Valentijn en De cupido heeft nog niet genoeg geoefend 
met zijn pijl en boog. Dus heeft hij aan ons gevraagd of 
dat wij hem zouden willen helpen. Hij heeft voor ons een 
geel spel uitgewerkt. Probeer dus met zoveel mogelijk te 
komen en vergeet uw stalen ros niet. 

 

18 februari (10u tot 12u30) Biathlon vergadering 

Deze zondag gaan we eens de sportieve kant uit, we 
gaan een hele hoop verschillende sporten beoefenen. 
Dit wil zeggen dat je elke spier kan gebruiken. Kom 
vandaag maar niet uniform maar in een sportievere 
outfit. Vergeet ook jullie Stalen ros niet want we gaan 
ons snel moeten kunnen verplaatsen. 

 

25 februari (10u tot 12u) Schaatsen 

Vandaag gaan we ne keer schaatsen. We gaan dit 
doen in het ijsstadion Antartica (Moerelei 119 – 121 B-
2610 Wilrijk) We spreken ineens in Wilrijk af, dus we 
kunnen misschien eens horen bij mama’s en papa’s om 
te carpoolen. Wij hebben waarschijnlijk ook nog plaats 
in de auto. Vergeet ook allemaal geen 5 euro want 
schaatsen is blijkbaar niet gratis.  

 

Ne stevige linker 

Maarten, Anne, Yannick en Sebastiaan 




