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GIVERFUIF - - - - > 14 februari 

 

EETAVOND WELPEN - - - - > 15 februari 

 

 

 



 

Beste Scouts Sint-Hubertus Hoevenen, vrienden, familie en in het geheel sympathisanten van onze 

dierbare scouts 

 

De eerste maand van het jaar zit er weeral op, hoog tijd om de 2de te starten denken wij dan! Als 

dusdanig delen wij jullie enkele belangrijke data mee voor de maand Februari! 

 

Halverwege de maand geven onze Givers een keigoei-megavet-awesome feestje in de vorm van een 

fantastische valentijnfuif! Voor de iets ouderen onder ons een heuse aanrader! Deze zal doorgaan op 

14 Februari in feestzaal de JOS! 

 

Op 15 februari kunnen jullie je buik rond komen eten op de vol au vent avond van de welpen. Meer 

informatie kunnen jullie terugvinden in het document hieronder. Bij vragen kunnen jullie terecht bij 

de welpenleiding! We zien jullie dan! 

 

Dit is zowat de belangrijke datum van de maand februari, wij staan in voor wederom een maand vol 

spanning en avontuur en hopen dat we uw kleine en/of grote spruit(en) weeral kunnen entertainen 

als de beste! 

Scoutspol en baden powell groeten,  

De groepies 





Eetavond Welpen: Vol-au-vent!
Wat?

Op zaterdag 15 februari organiseren de
welpen een eetavond ten voordele van
hun kamp.  Op het menu staat er
heerlijke vol-au-vent met frietjes! 
 
Voor de prijs van €12 p.p. krijgt u:
- 2 stevige porties vol-au-vent met
frietjes
- een drankje
 
Een vegetarische optie kan voorzien
worden op aanvraag! 

 
Waar en wanneer?

Het eetfestijn gaat door op
zaterdag 15 februari,
vanaf  18:00! U bent
welkom in onze lokalen, te
Waterstraat 39 Hoevenen.

Inschrijven kan steeds door een mailtje te sturen naar
welpen@sint-hubertus.be  met daarin het aantal personen, en of
je cash betaalt of overschrijft.  Graag vóór 10 februari!
 
Overschrijvingen kunnen naar: BE31 7795 9255 5755 met als
mededeling: NAAM + AANTAL PERSONEN.
 
Of schrijf u nu in via volgende handige link: 
 https://forms.gle/Rcp2h37C9RwUX7s26



Krekel Kapoenen februari 

02/02/2020:  10.00-12.30 

Vandaag komen de jins langs en zorgen ze voor spel en spektakel. 

 Kom voltallig en met goed humeur want vandaag wordt zeker een topdag! 

 

 

 

 

 

 

 

7-8-9/02/2020 

Tandpasta                          

Slaapzak         

Slecht humeur  

Hoeraaa dit weekend is het weekend!! 

Iedereen komen dus want het wordt zeker en vast een weekend om nooit meer te vergeten. 

Meer informatie volgt in de weekendbrief. 

 

16/02/2002  10.00-12.30 

Het is de tijd van de liefde.  

We spelen een valentijnsspel en de vonken zullen er vanaf S♥P♥A♥T♥T♥E♥N. 

 

Vergeet je.       vol liefde en je beste versiertrucks dus zeker niet mee te nemen. 

 

23/02/2002  10.00-12.30 

Vandaag spelen we het grote bosspel. Doe 

zeker kleren aan die vuil mogen worden en 

bereid je voor op mogelijk slecht weer. 

 

Mic drop de leiding. 

 



 

 

2 februari: cakeverkoop:10u-12u30 
Vandaag is het cakeverkoop. Pak een cake en uw 

schattigste snoetje mee en oefen uw commercieel 

gebrabbel voor de spiegel. Succes!!  

9 februari: verrassingsvergadering: 10u-12u30 

Surprise 
 

16 februari: zwemmen : 10u-13u 
Vandaag raad ge nooit wat we gaan doen. Kom allemaal met uw zwemgrief 

naar het zwembad van brasschaat 

(sportoase Elshout). En breng 6 

eurokes mee. (op de site van 

sportoase kan u lezen welk 

zwemgerief eventueel niet toegelaten 

is). 

 

 

23 februari: wieltjesvergadering:10u – 12u30 
Wieltjesvergadering. Kom allemaal op uw skateboard, step, rolstoel, 

winkelkarreke, rollerblades of wat dan ook. Zolang er maar wieltjes onder staan 

is het goed. 

 

 

 
Groetjes De kabutoleiding 

Tip van de dag: altijd de kleine lettertjes lezen op een contract!!!! 



Krekel februari 
 

Zondag 2 februari 10-12.30: we gaan nog eens als echte mannen 

tegen elkaar strijden! Zoals jullie wel weten hebben stoere venten 
geen last van het koude weer. Kom dus allemaal in een kilt en blote 
bast (niet echt doen, we willen niet dat jullie ziek worden!!) want het 
zijn vandaag highlandgames!! 
 

Zondag 9 februari 10-12.30: we moeten de volgende generatie 

leiding al klaarstomen voor hun carriere als leiding, dus vandaag 
komen deze kanjers jullie verwennen met een geniaal spel! 
 

Zaterdag 15 februari 18-… : vandaag doen we onze eetavond! Als 

we bokkes met choco willen op kamp zullen jullie veel volk moeten 
regelen voor vanavond. Nodig dus Jan en alle man uit om te komen 
smullen van de leiding hun culinaire keuken zodat jullie wat meer 
verwend kunnen worden op kamp!!! 
 

Zondag 23 februari 8.30-11: het is eens wat vroeger maar we 

gaan dan ook niet gewoon naar de scouts. We gaan namelijk 
schaatsen in Antartica! We spreken daar af om half 9 zodat we zeker 
optijd naar binnen kunnen. Pak allemaal 8 euro en een 
identiteitsbewijs mee! 
 
Groetjes en een stevige linker                                                     jullie 
leiding 
 

 



Jonggidsen februari 

 

 

 2 februari 

Om een mooie liefdevolle maand goed te starten, mogen jullie allemaal jullie liefde voor 

jullie familie gaan tonen bij de bomma. Vandaag is het dus geen scouts. 

 

9 februari 10u-12u30 

Vandaag komen de jins een mega geweldig spel voor 

jullie brengen. Voor ons zal het een even grote 

verrassing zijn als voor jullie. Zeker komen is de 

boodschap om de verrassing te ontdekken! 

 

16 februari 10u-12u30 

U vraagt en wij draaien. We gaan nog eens een geweldig bosspel 

spelen! Neem allemaal jullie klakkebuis mee, want het beloofd een 

knaller te worden! 

 

21-23 februari 

we gaan op duodagen met andere scoutsen. Meer info volgt nog, 
maar hou dit weekend zeker vrij! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 februari:  Cake verkoop 10:00-12:30 
 
Vliegt vrijdag den 1ste maar met volle goesting die keuken in om goeie 
lekkere cake/Cup cakes te bakken! Waarom? Wij verwachten de 
zondag dat iedereen cake en zenne vélo meeneemt. Hoe meer we 
verkopen hoe leuker het kamp!  

9 februari: Jins als leiding 10:00-12:30 
 
Vandaag lopen de jins stage bij ons. Ze gaan eens laten zien wat ze tot 
hiertoe al hebben geleerd, en hoe creatief ze zijn. Benieuwd? 
Benieuwd? Benieuwd? Wij ook! Tot dan! 

16 februari: ZWEMMEN!!! 10:00-13:00 
 
Dit jaar eens iets anders dan anders. We gaan met zen allen zwemmen 
in het subtropisch zwembad “De Meerminnen” te Beveren!! Hell 
yeah!! Wij vragen graag aan de ouders om onderling af te spreken 
voor te carpoolen. Zo houden we een beetje rekening met het milieu. 
Indien nodig rijdt de leiding met 2 auto’s, zo kunnen wij nog 6 binken 
meenemen.  

-Adres: Pastoor steenssensstraat 108a – 9120 Beveren 
-Identiteitskaart 
-€7,80 (vanaf 15 personen €5,50 dus allemaal komen!) 
-Spannende zwembroek of zwemshort tot boven de knie 
-tolweg 

21-22-23 februari: Duodagen! … tot … 
 
Houd eerst en vooral zeker jullie mail in het oog voor meer informatie! 
Duodagen is een weekend met alle jongverkenners en jonggidsen van 
ons district. Da wordt giga mega tof en wij gaan alle spellekes winnen 
daar. Vergeet zeker de pas van je jongverkenner niet mee te geven! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 februari: Ogerfeesten 19:00-21:30 
 
Ogerfeesten??? JaJa das goed gelezen, ogerfeesten en geen 
oktoberfeesten. Was me da allemoal? Om de ogers te eren 
organiseren we vandaag een feestdag voor hun. Komt dat zien, komt 
dat zien! Shrek zou trots zijn op ons. 



 

 

 
 

9u – 12u30 

 
SCHAATSEN IN WILRIJK 

• 9 € + ID meenemen 

• Indien eigen schaatsen: 

meenemen = goedkoper  J  

• Carpoolen à facebookgroep! 
 10u – 13u 
 
GIVERFILM:  poging 2 
• Neem attributen mee 
• Promofilm voor Flash Hubert OF  nice kortfilm? 

 

(Valentijn <3 )  

Flash Hubert: Valentine edition 

• Givers: 19u @ JOS  
à alles klaarzetten  
+ samen frietjes eten = 4€  
(je mag ook thuis al eten, dan moet je geen 4€ betalen natuurlijk) 

• Ouders: welkom om 20u @ JOS  
à voorstelling van de giverfilm + 
drankjes aan democratische prijzen 

• 21u: start fuif 

• 3u: einde fuif à opkuis 
 

 
 

DISTRICTSDAGEN 

 

Meer info volgt via mail! 

 




