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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 scout(s) van Sint-Hubertus, 

 

Mei vloog snel voorbij, maar het was een topper! En nu 
staat juni - de laatste maand voor het kamp - al voor de 

deur! 

Zo goed als alle takken geven deze maand hun 
kampboekvoorstelling en delen hun kampboek met daarin 

alle belangrijke informatie omtrent het kamp uit. Dus 
vergeet zeker niet om je in te schrijven voor jouw bangelijk 

kamp! De leiding hoopt dat jullie weer talrijk meegaan 
zodat het een topper kan worden! Moesten er nog vragen 

zijn omtrent het kamp kan je die altijd aan de leidingsploeg 
van je zoon/dochter stellen. 

Overigens willen we iedereen, al onze leden, ouderploeg, 
ouders, sympathisanten, ... bedanken voor dit topjaar! De 

zondagen waren weer heel plezant, de BBQ was 
overheerlijk, de kinderfuif was uitbundig, het 

feestweekend was fantastisch en de jongste takken hun 
quiz was voor herhaling vatbaar! De leiding apprecieert 
jullie enthousiasme enorm. Wij hopen dat jullie net zoals 

ons hebben genoten van dit afgelopen scoutsjaar! 

Ten slotte rest ons maar één ding te zeggen: GENIET van 
deze laatste maand scouts van dit jaar en hopelijk zien we 

jullie dan allen op kamp! 

 

Ne stevige, laatste linker voor dit jaar van jullie 
groepsleiding. 

 



Kapoenen 
*snuffel snuffel*, kunnen we nu gewoon de geur van 2 maanden vakantie ruiken? 
Misschien wel ja, het is namelijk al de laatste maand van ons scoutsjaar � . Geen zorgen, 
dit betekent ook dat we bijna op kamp gaan �!!!  We gaan van deze laatste maand dus een 
supertoffe maand maken zodat we met blije gezichtjes op kamp kunnen vertrekken!  

 

Zondag 3 Juni van 10.00 tot 12.30 uur: wieltjesvergadering 

Kom vandaag allemaal maar met het galantste, coolste en 
origineelste voertuig dat je kan vinden! Er valt een kleine 
prijs te verdienen voor diegene met het best gewaardeerde 
voertuig met wieltjes!  

 

 

Vrijdag 8 Juni van 19.00 tot 21.00 uur: film 

Vandaag houden we een filmavond! Neem allemaal wat 
films mee en zorg ook voor wat versnaperingen/drinken 
voor tijdens de film. Een dekentje kan ook leuk zijn voor de 
gezelligheid �.  

 

 

Vrijdag 15 Juni van 18 tot 20 uur: gezelschapsspelletjes 

Aangezien de meerderheid van de leiding volop in de 
examens zitten, hebben deze op zondag niet zo veel tijd 
om iets anders toe doen dan studeren. Daarom hebben we 
nog als laatste vergadering een avond gezelschapsspelletjes 
in petto. Neem dus allemaal jullie lievelingsspelletjes mee zodat we er een toffe laatste 
vergadering van kunnen maken dit scoutsjaar!! 

 

 

Zondag 24 Juni: niet 

Omdat het de laatste zondag is voor ons kamp geven we jullie even de 
tijd om goed uit te rusten en om eventueel nog de valies in te pakken 
en klaar te zetten! Geniet hiervan want voor een week gaan we de 
ouders, grootouders, zussen en broertjes niet meer zien!!!

 

Groetjes van Largo, Morien, Koen, Anouk en Menno 



Kabouters*Juni*
*
*
*
*

Zondag'3'juni'10:00'–'12:30'

Vandaag&gaan&we&knutselen!&Haal&uw&beste&knip3,&plak3&en&kleurkunsten&maar&al&boven&want&je&gaat&ze&
nodig&hebben!!&en&zoals&Sam&zou&zeggen:&KNUTSELEN&!!&WAAR?&WANNEER&?&IK&MOET&HET&WETEN&ZEG&
HET&!!!&&

&

&

&

&

Zondag&10&juni&10:00&3&12:30&

Vorige&week&hebben&we&geknutseld,&maar&vandaag&is&het&tijd&om&iemand&in&de&verf&te&zetten.&Het&is&
namelijk&Vaderdag.&Geef&jullie&papa&maar&een&dikke&knuffel,&een&ontbijt&op&bed&en&alles&wat&hij&nog&
hebben&wilt!&&

TIP&van&de&dag&33>&Thomas:&&als&jullie&je&papa&echt&willen&blij&maken,&haal&dan&een&grapje&met&hem&uit&&;)&&

&

&



Vrijdag&15&juni&19:00&–&21:00&

Zie&dat&jullie&stem&goed&heeft&kunnen&rusten,&want&vanavond&gaat&er&gebruld&worden&op&onze&singstar3
avond!&Ambiance&verzekerd!&Liggend&zingen&doen&we&niet&aan&mee&ofwel&Julie?&:p&&

&

&

&

&

&

Zondag&24&juni&10:00&–&12:30&

Ik&hoor&het&jullie&al&denken:&lang&geleden&dat&we&nog&eens&goed&hebben&gesport.&Geen&nood,&wij&zorgen&
ervoor&dat&iedereen&fris,&monter&en&in&topconditie&op&kamp&kan&vertrekken&op&onze&sportvergadering!&

&

&

&

&

&

&



Vrijdag&29&juni&18:30&–&21:00&

Het&is&bijna&tijd&om&op&kamp&te&vertrekken…&JOEPIE!!!!&Om&dit&te&vieren&gaan&we&eens&een&avondje&

gezellig&rond&het&kampvuur&zitten.&Iedereen&mag&iets&lekkers&meenemen!&

Deze&boodschap&wordt&gesponsord&door&Jenthe's&kampvuur&en&ijsjes.&

&

(Deze&brakke&photoshop&skills&zijn&te&huur,&bel:&04&00&000&000)&

&

&



Krekel welpen Juni  
 

Zondag 03/06 (10u-12.30u):  

Vandaag gaan we ons verfrissen met mega leuke waterspelletjes, 
neem allemaal een waterpistool mee zodat je iedereen kletsnat kunt 
maken !  

 

Zaterdag 10/06 (20u-22u): 

Vanavond gaan we een film zien, neem een hapje en of drankje mee. 
Want het wordt zeker de moeite dus allemaal komen is de 
boodschap.  ( Let op de dag en de uren!) 

 

Zondag 17/06 (10u-12.30u):  

Het is weer zover! We gaan vandaag terug in de historie en gaan onze eeuwen oude pleinspelletjes 
spelen! Dus trek niet je beste kleren aan zodat je goed kan ravotte me de homies vanop de scouts want 
Dikke Berta wacht!  

 

Zondag 24/06 (10u-12.30u):  

Voor vandaag spelen we: 

 

In het echt dus zeker komen !!!!!!!!!!!!!! 

 

Groetjes van Kaa, Shere Khan, Jacala en Chil! 



Jonggidsen Juni 
Juni is de perfecte tijd om van alles en nog wat te doen. Met het mooie weer kan men 
bijvoorbeeld: genieten van de zon, studeren voor de examens, van een ijsje genieten, 
zwemmen of gewoon in de achtertuin verbranden in de zon! Of ge kunt natuurlijk naar 
de scouts komen om Jezelf daar een beetje te verbranden. (of ingesmeerd komen en 
niet verbranden als ge slim zijt, maar insmeren lijkt minder belangrijk dan komen in de 
eerste plek!). 

Zondag 2 van 20:00 tot 22:00 

Vandaag op het programma staat: een activiteit. Meer informatie vind u terug op: 
https://www.facebook.com/groups/245494989520871/?ref=group_header  
 
zondag 10 in de dag 

Vanavond op het programma staat: een andere activiteit dan vorige week. Meer 
informatie omtrent de uren en dergelijke vindt u terug op: 

https://www.facebook.com/groups/245494989520871/?ref=group_header  
 
zaterdag 16 s’avonds 

Vanavond op het programma staat: een activiteit die minstens even tof is als die van 
vorige week. Meer info betreffende de uren vind u terug op: 

https://www.facebook.com/groups/245494989520871/?ref=group_header  
 
zondag 24 van 10:00 tot 12:30 

Ook de laatste zondag staat er een activiteit op het programma. Voor het geval u 
twijfelt over waar u meer informatie kan vinden betreffende deze activiteit: 

https://www.facebook.com/495558400494338/photos/495558867160958/  
 
(haha grapje, uiteraard staat meer informatie ook op: 
https://www.facebook.com/groups/245494989520871/?ref=group_header) 

 

geniet ervan, voor de rest een prettige maand toegewenst. 
veel liefde (        ),  

 

jullie leiding. 

!

!!



Krekel&Jongverkenners&Juni&
!
Vrijdag!01+06+’18!om!20:00:!
!
Deze!avond!is!een!hele!belangrijke!avond,!want!het!is!namelijk!kampboekvoorstelling!!Neem!
de!mama!en!de!papa!mee!en!kom!alles!te!weten!over!ons!muug!dank!kapot!cool!kamp!dat!
dichter!en!dichterbij!komt.!Zijn!jullie!benieuwd!wat!het!thema!is?!En!willen!jullie!weten!of!
jullie!de!bomma!mogen!meenemen!op!kamp?!Of!twijfelen!jullie!er!aan!dat!we!wel!op!
tentenkamp!gaan?!Deze!avond!neemt!al!jullie!twijfels!weg!!
!
Zaterdag!09+06+’18!om!20:00!tot!22:30:!
!
Aangezien!we!(bijna)!allemaal!met!onze!koppen!in!de!boeken!zitten!en!we!(bijna)!allemaal!
hard!aan!het!studeren!zijn,!is!het!ook!eens!tijd!voor!wat!ontspanning.!En!hoe!kunt!ge!u!beter!
ontspannen!dan!met!een!filmpke,!wa!chips!en!wa!frisdrank.!Zie!dat!je!aanwezig!bent,!want!
de!film!zal!kampgerelateerd!zijn!!Neem!allemaal!iets!mee!om!te!snoepen,!eventueel!iets!om!
te!drinken!en!als!ge!rap!koud!hebt!een!fleece!deken.!
!
Zondag!17+06+’18!om!10:00!tot!12:30:!
!
Het!wordt!een!zalige!dag,!dus!be!there!or!be!square.!We!durven!zelfs!verdergaan,!we!
draaien!heel!ons!leven!om.!Ook!spreekt!het!vanzelf!dat!we!de!hele!dag!omgekeerd!beleven.!
Vandaag!doen!we!alles!omgekeerd,!dat!wil!zeggen!dat!je!al!je!kleren!binnenstebuiten!en!
omgekeerd!moet!dragen!!
!
Zaterdag!23+06+’18!om!20:30!tot!23:00!
!
En!zo!komen!we!al!bij!de!laatste!vergadering!van!de!maand,!zelfs!de!laatste!van!dit!
scoutsjaar!!Ooooooooh!nu!al???!Jammer!genoeg!wel!ja!:/!maar!niet!getreurd!want!het!kamp!
staat!voor!de!deur!!En!om!al!in!de!stemming!te!komen,!doen!we!vanavond!nog!eens!een!
ordinair!scoutesk!kampvuur!met!verschillende!gezellige!spellekes.!Jullie!zullen!het!vuur!wel!
zelf!moeten!aanmaken,!want!op!kamp!zal!dit!niet!anders!zijn.!
!
Hopelijk!zijn!we!nog!eens!met!velen!deze!maand!en!kunnen!we!het!jaar!met!een!knaller!
afsluiten.!Vergeet!u!ook!niet!in!te!schrijven!voor!het!kamp,!want!geloof!ons,!het!wordt!
awesome!!
!
Een!stevige!linker,!
!

,! ,! ,!!



 
Giverkrekel juni 

 
Zaterdag 2 juni 19u-...u 
Zoals jullie wel weten gaan we ook dit jaar weer op kamp! De 
kampboekvoorstelling voor jullie en jullie ouders gaat vanavond door in onze 
lokalen. Spaar al jullie vragen over het kamp maar op voor deze avond. Hierna 
kunnen jullie met jullie ouders blijven plakken in ons aansluitend speciale bieren 
café. (We voorzien ook andere, non-alcoholische drankjes, dus voor ieder wat wils.) 
 
Zaterdag 9 juni 19u-21u  
Pak allemaal jullie leukste gezelschapspelletjes mee, alsook een versnapering en 
een natje mogen zeker mee. We gaan de examenstress van ons af spelen 
vanavond. 
 
Zondag 17 juni 10u-12u30 
We zijgen op onze blote knietjes neer en bidden om goed weer vandaag, gezien er 
waterspelletjes op het programma staan. Doe kleren aan die nat mogen (en 
zullen) worden.  
 
Zondag 24 juni 10u-12u30 
De laatste 

werkhandschoenen mee. Alles gaat kapot vandaag, zij het gecontroleerd! 
!

!
Psychedelische!groetjes!van!jullie!knettergezonde!leidingen:!

, , & !


