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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 
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Dag beste vriendjes en vriendinnetjes van de scouts!!!  

 

Vorige maand  was al leuk, maar laat ons proberen om de 
volgende nog leuker te maken! Deze maand wordt er ook weer 
aan de sfeer en de honger gewerkt.  

 

De jins geven een FUIF ter sponsoring van hun buitenlands 
kamp. 2 MAART wordt de Jos weer omgetoverd tot een echte 
party vanaf 21U. 

De jonggidsen nodigen dan weer graag iedereen uit voor hun 
eetavond  17 MAART. Dan kunnen jullie lekkere HAMBURGERS 
komen eten vanaf 18U. 

We hebben deze maand ook een speciale vergadering; 11 
MAART hebben we een LEIDINGSWISSEL. Heel onze 
leidingsploeg wordt door elkaar geschud en dus zullen ze met 
andere leiding in een andere tak leiding geven. Belooft een 
vergadering te worden met veel verrassingen in! 

 

Het ziet er weer naar uit dat het in maart weer heel plezante 
vergaderingen gaan zijn! 

 

Ne stevige linker,  

De groepsleiding 



Kapoenen	
Naast de “week van de vrijwilliger”, de “dag van de logopedist”, de “internationale 
vrouwendag”, de “wereldnierdag”, de “Europese herdenkingsdag voor slachtoffers 
van terrorisme”, de “dag van sociaal werk”, de “week van de verpleegkundigen en 
voedvrouwen”, de “week van de diëtist”, de “dag van de zorg”, de “internationale dag 
tegen rassendiscriminatie”, de “werelddownsyndroomdag” en de 
“wereldtuberculosedag” zijn er op elke zondag van maart ook toffe vergaderingen 
gepland! Hieronder de vergaderingen even opgesomd.  

	

Zondag	4	maart	van	10.00	u	tot	13.30	u:	

Neem	vandaag	allemaal	 jullie	zwemgerief	en	5	euro	want	
vandaag	gaan	wij	zwemmen!!!	We	verwachten	jullie	tegen	
10.00	uur	aan	de	ingang	van	het	zwembad	van	Brasschaat	
om	er	een	leuke	vergadering	van	te	maken!	Rond	13.30	uur	
kunnen	de	ouders	hun	kapoenen	terug	komen	ophalen	aan	
de	ingang.		

Zondag	11	maart	van	10.00	u	tot	12.30	u:	

Vandaag	gebeurt	er	een	 leidingswissel.	Wat	houdt	dit	 in?	Jullie	
oorspronkelijke	 leiding	 gaan	 spelletjes	 spelen	 met	 andere	
takken,	en	leiding	van	andere	takken	gaan	spelletjes	spelen	met	
jullie.	 Geen	 nood!!!!	 De	 vervangers	 zullen	 zeker	 en	 vast	 ook	
grappig,	tof,	enthousiast	en	plezierig	zijn!!!			

Zondag	18	maart	van	10.00	u	tot	12.30	u:	

Met	Pasen	in	aanzicht	houden	we	vandaag	een	Paasbrunch!	Wat	
houdt	dit	in?	We	houden	een	uitgebreide	maaltijd	met	de	nadruk	
op	 het	 thema	 Pasen.	 Zie	 dus	 zeker	 dat	 jullie	 buikjes	 nog	 niet	
gevuld	 zijn!	 Neem	 ook	 zeker	 5	 euro	 mee	 om	 dit	 allemaal	 te	
verwezenlijken.	

Zondag	25	maart	van	10.00	u	tot	12.30	u:	

Vandaag	mogen	alle	mama’s	en	papa’s	meekomen	naar	de	
scouts	om	samen	met	de	kapoenen	een	leiding	spelletjes	te	
spelen!	Trek	zeker	NIET	jullie	beste	aan	omdat	we	er	samen	
een	 toffe	oudervergadering	 van	 gaan	maken.	 Zo	 leren	de	
ouders,	 indien	 dit	 het	 geval	 nog	 niet	 was,	 elkaar	 beter	
kennen	 en	 leren	 ze	 ook	 de	 leiding	 (natuurlijk	 ook	
omgekeerd)	beter	kennen!		

	



 

 

Liefste kabouters,  

Deze maand wordt een topper!! We gaan namelijk op weekend!!! ☺ En we gaan ook andere 
klassiekers doen. 

 

 

Om de maand op een klassieke manier te beginnen, zullen we nog eens 
een hoop old school pleinspellekes doen!  

 

 

Vandaag is jullie leiding aan de slag in een andere tak. Geniet voor 1 dagje van 
nieuwe, onbekende, coole (?) leiding 

 

 

 

Vandaag spelen we nog eens een super, deluxe, klassiek 
verrassingsbosspel. Zeker komen, en ontdek wat we voor jullie in 
peto hebben! 

 

 

 

We vertrekken op weekend!!! ☺ lees de weekend brief onder de krekel. Wij hebben er alvast zin in, 
jullie hopelijk ook 

 

Jullie leiding: Julie, Sammy wammy, Thomaske & Jenthe 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste kabouters,  

Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan de exclusieve leger-bootcamp. Deze training zal 
doorgaan van 23 tot 25 maart. 

In het leger draait het om discipline en stiptheid. Daarom verwachten we jullie om 20:00 in scouts 
Oelegem, te Oelegem, in volledige legeroutfit. Zie dat jullie allemaal gegeten hebben, zo kunnen we 
er direct invliegen, want 3 dagen is nu eenmaal heel kort.  

Dingen die van pas kunnen komen tijdens het trainingsprogramma:  

- Uniform 
- Reserve kleren 
- Kleren die nat mogen worden 
- Ondergoed  
- Regenjas 
- Klakkebuis (indien je dit hebt, dient niet aangekocht te worden) 
- Zaklamp 
- Toiletgerief  
- Camouflage kleren 
- Medische fiche en 2 gele klevers 
- (kinder)pas 
- Veldbed en slaapzak 
- Medicatie indien nodig (met instructies) 

Dingen die verboden zijn op het trainingsprogramma: 

- Snoepgoed 
- Gsm 
- Andere elektronische apparaten 

Het trainingsprogramma zal doorgaan van 23 maart, 20:00u, tot 25 maart, 12:00u,  in de lokalen 
van:  

Scouts Oelegem 
Vlotstraat 42A  
2520 Oelegem 
 
Omdat eten in deze tijd niet gratis is, vragen wij om €25 euro te storten op BE97 7755 9606 7849 
met vermelding van de naam (voor- en achternaam) van je kabouter. 
 
Voor in noodgevallen: 
 
Thomas Janssens - 0495 72 79 05 
Sam Vermeulen - 0470 21 62 75 
Julie Blanjean - 0495 24 24 05 
Jenthe Mariën - 0474 11 06 96 
 
 
Tot dan, 
Jullie leiding, 
Thomas, Sam, Julie en Jenthe 



Beste%welpen,%
%

Een%nieuwe%maand%betekent%natuurlijk%weer%een%nieuwe%reeks%aan%
activiteiten.%Jullie%super%toffe%leiding%heeft%daarom%deze%maand%

weer%van%alles%leuk%in%petto!%
%

We%beginnen%de%maand%goed%ruig%met%echte%schotse%highlandgames%
op%zondag%4%maart%van%10h%tot%12h30.%Doe%allemaal%jullie%kilt%maar%
aan%(met%of%zonder%onderbroek%eronder)%en%laat%zien%hoe%een%stoere%

binken%jullie%zijn.%
%

Exact%een%week%later%op%11%maart%van%10h%tot%12h30%is%het%
leidingswissel.%Dit%betekent%dat%de%leiding%van%een%andere%tak%jullie%
vandaag%onder%de%hoede%gaan%nemen.%Doe%maar%eens%goed%zot%bij%

hun%en%leef%jullie%volledig%uit!%
%

De%week%daarop%worden%jullie%verwacht%op%18%maart%van%10h%tot%
13h%aan%het%zwembad%van%Brasschaat%(Eshoutbaan%17,%2930%

Brasschaat).%Neem%dus%zeker%een%aansluitende%(!)%zwembroek%en%5%
euro%mee.%We%zullen%deze%vergadering%merken%wie%hier%de%echte%

waterratjes%zijn.%
%

Op%25%maart%van%10h%tot%12h30,%gaan%we%legertje%spelen%in%het%bos.%
Neem%dus%zeker%een%klakkebuis%mee.%Camoufleer%je%ook%goed%zodat%

de%vijand%je%niet%kan%spotten%als%je%aan%het%sluipen%bent.%
%

We%sluiten%deze%maand%rustig%af%met%een%filmavond%op%31%maart%
van%19h%tot%22h.%Je%mag%zeker%een%versnapering%en%een%drankje%voor%

tijdens%de%film%meenemen.%
%

Groeten,%%
Kaa,%ShereSKhan,%Chil%en%Jacala%

%
PS:%Hou%zeker%het%weekend%van%20%tot%22%april%vrij%want%dan%

plannen%we%ons%tweede%weekend%van%dit%jaar!%(info%en%
weekendbrief%volgt)%



Beste jonggidsen,
De winter ⛄  komt ten einde! De vogels vliegen weer buiten � en de
zon straalt hopelijk weer een beetje vrolijker! "  U raadt het
inderdaad goed: het wordt lente! #  Reden te meer dus om deze
maand een beetje buiten te komen! $  geen probleem, daarom zijn wij
er:
Zondag vier maart 10:00u-12:30u:
%  %  %  %  % We zijn dit jaar nog niet in het bos geweest… %  %  %
%  Vandaag dus wel!!! Wees daar want bomen zijn de max. &  &  &
& Vandaag stellen we het woord bosspel gelijk aan feest-spel! '  '  '
'
 
Zondag 11 maart 10:00u-12:30u:
Voor al die mensen die jullie leiding (  )  * +  beu zijn. Geen
probleem, vandaag is het leidingswissel (er komen andere minder
grappige mensen    , -  .  met een spel). Voor al die mensen die wel
leuk zijn. Geen probleem, vanaf volgende week is jullie eigen leiding
(  )  * +  er weer!
 
Zaterdag 17 maart 18:00u-…u:
De grote jonggidsen eetavond is hier. /  0  �� 1  Neem al u vrienden
familie en huisdieren 2  mee. Van alle dingen die er vanavond zullen
zijn kunnen we er in deze kleine tekst slecht een paar opnoemen:
gezelligheid 3 , sfeer 4 , ambiance 3 , een prettige stemming 4  en
meer 3 ! Allen daarheen!
 
Zondag 25 maart 10:00u-12:30:
Jullie hebben nog veel te leren als het op gebied van scouts aankomt.
5  6  Geen probleem, vandaag zijn wij er om onze jarenlange
ervaring te delen. Dus aan al die niet weten hoe een tent opgezet moet
worden ��, wat een sjorbalk is, hoe een vuur werkt of hoe een put
gegraven wordt. Vandaag zal verhelderend en verduidelijkend zijn.
 
Hopelijk komen jullie talrijk en met veel leden 7  (  7  (  7  ( , zijn
jullie vrolijk en gelukkig 8  #  8  # .
Vriendelijke groeten en hopelijk Tot snel!
ondergetekend,
Ine,!Brecht, Maarten

Jonggidsen
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Eetavond)jonggidsen)2018)

Zo!zo!beste!vrienden,!ook!dit!jaar!presenteert!de!scouts!Sint6Hubertus!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!



Krekel	Jove’s	
Maart wordt wederom een knaller van formaat, vergeet geen mailtje te sturen voor het weekend, en 
alles komt allemaal snor! Hoe voltalliger aanwezig, hoe beter de vergaderingen, vele handen maken 
licht werk, hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

2-4 maart weekend 
 

De tijd vliegt en het kamp begint al te naderen, daarom deze maand alvast een voorproefje! 
De weekendbrief volgt.  

 

11 maart leidingswissel 10u- 12u30 

Vandaag zullen het niet je vaste beste leiding ooit zijn, maar een paar andere nozems van onbekende 
identiteit. Wij vragen slechts 1 ding, probeer jullie te gedragen maar niet te veel!  

18 maart bosspel klakkebuis 10u – 12u30 

Een goed, leuk, verwarmend, awesome, emotioneel, geweldig, irrationeel, pragmatisch, gezellig, be 
there or be een vierkantje bosspel. Neem allemaal een klakkebuis mee, zet er ne scope en ne silencer 
op en het wordt een feest! 

 

25 maart familiezondag 

Helaas kan het niet altijd feest zijn, het leven is geen ponykamp en de leiding moet gaan wenen bij de 
bomma omdat het allemaal niet zo fantastisch gaat, maar niet getreurd, op deze dag koffiekoeken 
eten gewoon omdat het kan.  
PS: De leiding is stiekem helemaal niet aan het wenen bij de bomma. 

 

Groetjes,  

Team Awesome  



Givers Maart 

Zondag 4 maart 10u-12u30 

Vandaag wordt het mogelijks de meest crazy vergadering van het jaar, we gaan 
namelijk iets doen met sociale media, veel likes scoren en Tindermatches fixen! 
Zeker komen dus en pak jullie fiets mee. 

Zondag 11 maart 10u-12u30 

Vandaag vallen jullie buiten onze jurisdictie, gezien het leidingswissel is. Het zal 
waarschijnlijk wel leuk worden, maar zeker niet zo leuk als met jullie echte leiding 
natuurlijk. Niet getreurd, geef onze vervangers ook een kans en volgende week 
kunnen jullie weer onze knappe verschijningen aanschouwen. 

Zondag 18 maart 9u30-17u30 

WE SPREKEN AF AAN HET STATION VAN KAPELLEN! 

Pakt bokes mee, kijk het weerbericht na en bespreek jullie tactieken voor een stevig 
stadsspel. De bestemming is voor jullie leiding een weet, maar voor jullie een vraag… 

Zondag 25 maart 10u-12u30 

Wat dragen echte Schotten onder hun kilt? Niks! Awel, wij ook niet. Kom om het 
Schotst verkleed, dan gaan we ons wijden aan enkele Highland Games. Oefen ook 
alvast de Amazing Grace, want hij zal schallen! 

 

Ne stevige linker, 

Kwik, Kwek, Kwak en oom Dagobert 

 


