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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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Hallo iedereen! 

De afgelopen maand waren een geslaagde eetavonden van de jongverkenners en 
jonggidsen, ook de jinfuif was dolle pret waardoor de kassa’s van de takken weer goed 
gespijsd zijn. Ook de jongste takken maakten iedereen gelukkig met lekkere paas-
ontbijtmanden. 

De leiding heeft ook hun leefweek mogen beleven afgelopen maand. Er zijn, door een 
week allemaal samen te leven, nog betere banden gesmeed tussen oud en nieuw. 

 

April is natuurlijk de maand van ons welbekende FEESTWEEKEND!!! 

Op vrijdag 13 april komen honderden feestgangers afgezakt naar de blokwegvelden om 
een stevig feestje te komen bouwen in onze feesttent. Allereerst verwelkomen wij alle 
kinderen ( en ouders ook natuurlijk) van 18u-20u voor de enige echte kinderfuif. Nadien 
vanaf 21u verwelkomen wij alle jeugd die zich wil komen amuseren op de stevige beats 
van Dé Fuif. De dag nadien, zaterdag 15 april, steken we al ons werk in het ombouwen 
van de tent tot alweer een fantastisch spektakel voor het zangavondfeestje. Jong en oud 
zijn hier welkom op Dé Zangavond; een hele avond om gezellig met elkaar mee te zingen 
met klassiekers en wat nieuwere liedjes. Ook het thema van dit jaar houden we tot dan 
nog streng geheim, maar het belooft weer een knaller van formaat te worden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zo zijn we weer een maandje verder en een maandje dichter bij het kamp! We kijken er 
alvast naar uit. Aan iedereen een feestelijke en plezante maand gewenst! 

 

Ne stevige linker, 

De groepies 
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Liefste kapoenen,  
de maand april staat weer voor de deur en dat betekent nog maar 3 maanden en we 
vertrekken op kamp!  
Nog een kleine reminder voor de ouders die dit lezen: 31 maart worden er 
ontbijtmanden georganiseerd ten voordele van het kamp van de jongste takken. 
Meer info is te vinden op facebook, en ook hierboven vindt u nog de affiche en de 
inschrijvingsformulieren.  
 
1 april – geen scouts! 
Vandaag is het geen scouts! Het is namelijk 
Pasen, wat betekent lekker paaseieren gaan 
rapen bij de grootouders, tantes en nonkels of 
gewoon lekker thuis.  
En van ons alvast een VROLIJK PASEN 
gewenst!! 
 
 
8 april – 10u tot 12u30 
Vandaag mogen jullie jullie scoutsuniform thuis laten en jullie feestkledij aandoen, 
waaaant Morien is vandaag jarig en dat gaan we vieren! Ook Anouk was vorige 

week jarig dus wordt het een dubbel en dik 
feest vol spelletjes, eten, drinken en nog vele 
andere leuke dingen!! 
 
13 april – KINDERFUIF 
Dit weekend valt het grote feestweekend van 
de scouts, helaas zijn jullie daar nog iets te klein 
voor, maar geen zorgen, ook aan jullie is 
gedacht! Vrijdagavond is het de kinderfuif, 
waar jullie meer informatie over vinden 
hierboven.  

 
22 april – 10u tot 12u30 
Vandaag gaan we een kleine escape room doen op de scouts zelf! Voor wie dit niet 
kent: we zullen onszelf ‘opsluiten’ in een kamer waar allemaal tips te vinden zijn, die 
het ons mogelijk maken weer te ontsnappen. Het wordt zeker en vast een aanrader!! 
 
29 april – 10u tot 12u30 
Geeeeeeef acht! jaja, jullie lezen het goed, vandaag zullen jullie worden omgetoverd 
in echte soldaten. Verkleed jullie zo goed mogelijk als camouflage en wij hopen jullie 
massaal te zien! 
 
Een stevige linker (en ook wel een dikke knuffel) van jullie leiding! 
 
Menno, Koen, Morien, Largo en Anouk 



 

 

 

 

 

Ontbijtmanden rondbrengen, geen scouts! Bestel wel wat lekkers bij ons.  

 

 

We spelen nog eens een klassieker, een superleuk bosspel! Doe allemaal camouflagekleren aan en 

pak een klakkebuis mee.  

 

 

Het is het feestweekend van onze scouts,  dus kom gezellig mee feesten op onze kinderfuif vrijdag 13 

april!  

 

 

Trek allemaal jullie mooiste schotse rok aan, want wij gaan terug naar de highlands! Wie is de 

stoerste kabouter en verslaat Macaisietsvragen?  

 

 

Kom allemaal met de fiets(die in orde is), want wij gaan op tocht! Geen gewone tocht, maar een 

smikkeltocht!!! Neem allemaal 2euro mee en een lege maag!! LET OOK OP HET UUR! 

 

Jullie liefste leiding! 

 

  

 

 

 

 



Krekel&april&Welpen&
Zondag'8'april'10u012u30:'

Neem'vandaag'zeker'allemaal'jullie'stalen&ros&mee'want'we'gaan'
ganzenrijden!'Zeker'allemaal'komen'en'versier'jullie'fiets'ook'in'de'echte'
ganzenrijders'kleuren'(groen0geel'of'rood0geel).'Wie'van'jullie'wordt'er'
koning?'Kom'en'ontdek!'

'

Vrijdag'13'tot'zondag'15'april:'

Dit'weekend'is'het'feestweekend,'er'zal'dus'geen&scouts'zijn!'Zeker'wel'
allemaal'komen'naar'de'kinderfuif'op'vrijdag'13'april!'We'zien'jullie'dan!''

'

Vrijdag'20'tot'zondag'22'april'19u012u:''

Het'is'weer'tijd'voor'ons'superleuke'weekend!'We'hopen'dat'
jullie'talrijk'aanwezig'zullen'zijn,'want'het'wordt'weer'een'
topper!'Waar'het'juist'is'en'wat'het'thema'is'laten'we'nog'
weten'in'de'weekendbrief!'

'

Zondag'29'april:''

Vandaag'is'het'familiezondag.'Ga'allemaal'eens'op'
bezoek'bij'de'bomma'en'bompa'of'help'je'mama'met'
het'huishouden.'In'ieder'geval,'het'is'geen'scouts'dus'
we'zien'jullie'terug'in'mei!''

'

'

'

Ne'stevige'linker,'

'

'
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Het is weeral tijd voor een nieuwe maand, wat vliegt de tijd toch 
voorbij! Maar dit is ook goed nieuws want op die manier komt het 
kamp weer een beetje dichterbij! 

1 april: 10u00-12u30 

Vandaag spelen we één tegen allen, kom met velen want er zullen vééééél 
opdrachten zijn die deze voormiddag voor heel wat pret zullen zorgen. 

8 april: 10u00-12u30 

verassingsvergadering, kom met de fiets!  

13 en 14 april: FEESTWEEKEND 

Voor dé fuif zijn jullie nog een beetje te jong maar om het goed te maken is 
er een kinderfuif voorzien. Kom samen dansen met jullie vriendinnen.  (zondag 
is het geen scouts) 

22 april: 10u00-12u30 

Technieken, we oefenen onze scouts-teske technieken.  

29 april: 9u00-11u00 

Vandaag gaan we ontbijten op de scouts. 
Fruitsap en een pistoléke zal zeker aanwezig 
zijn en nog veel meer. We maken er een 
lekker paasontbijt van. Neem € 4,00 mee en 
wij zorgen voor een super-de-luxe 
paasontbijt. 
LET OP: sms een bericht dat je komt ten 
laatste op 22 april naar 0478/41.36.11 
  

Ine, Brecht, Maarten 



Krekel April 
 

1 april 

Vandaag is het Pasen , nee dit is geen april grap het is echt! Dus helaas pindakaas weer geen scouts, 
toemme toch. Geniet van de paaseieren en van het gezellig samenzijn.  

8 april 10u tot 12u30 
 
Vandaag is het Birkat Hachama, zoals jullie allicht allen weten is dit de dag dat de Joden de zon 
aanbidden, we gaan ons verdiepen in dit thema met als doel onze samenleving te verbeteren en ons 
meer te verdiepen in de cultuur van anderen. Of wie weet gaan we wel chillen en prakken. Be there 
or be een vierkantje. 

 
13 april is het Dé Fuif en 14 april Dé Zangavond 
Alsook is het 13 april de kinderfuif, allen daarheen zot feestje en vette beatz! 

 
22 april 10u tot 12u30 

U wist het misschien niet maar vandaag is het werelddag, wat we met die informatie gaan doen 
zullen jullie te weten komen op deze bijzondere dag. Kunnen we de wereld redden of zal de planeet 
vergaan in de verdoemenis. 

 

29 april 10u tot 12u 30 

Joan of ark bevrijd de mensen van Orleans, het was een bittere strijd voor onze schapenhoedster, 
desalniettemin werd ze als de Maagd van Orleans benoemd. Kastelen en ridders, vechtend op een 
bloederig slagveld voor eer en land. Wat we hiermee gaan doen zullen jullie moeten ontdekken op 
deze bewonderenswaardige dag. 
 

 

Ne stevige linker,  

Jogverkennerleiding 
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GIVERS APRIL 
Beste% givers,% april% schijnt% de% maand% van% de% sexy%

gerechtjes%(en%paaseieren)%te%zijn.%Daarom%hebben%we%

voor% jullie% een% rijkelijk% ‘menu’% samengesteld.% Geniet%

ervan!%%

%

Aperitief 1 april  
De%paasklokken%zijn%geweest,%dus%ga%maar%paaseieren%

rapen%of%breng%de%bomma%nog%eens%een%bezoekje,%...%Wij%

zien%jullie%volgende%week%terug.%%

Voorgerecht 8 april (10u-12u30) 
Spelen,% spelen,% spelen...% dat% is% wat% we% vandaag% gaan%

doen!% Wat% dit% concreet% inhoudt% zullen% jullie% dan% wel%

zien.%

Soep 13/14/15 april   
Het% is%weer! tijd% voor% het% feestweekend!%Kom%allemaal%
jullie%dansbenen%losgooien%op%dé%fuif%en/of%meekwelen%

op%dé%zangavond.%Zondag% is%het%dan% ‘vrijaf’,%want%dan%

ruimen%wij%alle%rommel%op.%Meer%info%bij%het%woordje%van%

de%groepsleiding.%

Hoofdgerecht 22 april (10u-12u30) 
De%zon%schijnt%en%de%vogeltjes% fluiten%in%april.%Kortom,%

geen%betere%periode%om%al%jullie%scoutstechnieken%boven%

te% halen.% Het% zal% geen% saaie% techniekenvergadering%

worden%dit%jaar,%dus%thuisblijvers%jullie%hebben%ongelijk!%
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Dessert 29 april (10u-12u30) 
Kent%ge%het:%“Maar%wij%zijn%ouder%dus%wij%weten%het%wel%

beter”?%Neem%vandaag%R%voor%ene%keer%R%allemaal%jullie%

mama/papa%mee% zodat%we% eens% kunnen% testen% welke%

generatie%effectief%het%sterkst%is.%(We%raden%aan%om%een%

tactische%keuze%te%maken.)%

%

%

Ne%stevige%linker,%

Sebastiaan,%Yannick,%Maarten%en%Anne%

%

%


