
HUBERKE #1 
Scouts en gidsen sint-hubertus presenteert 

Scoutsjāar 2019-2020September - Oktober - November



 



Beste leden, ouders en sympathisanten, 

Graag verwelkomen we jullie in het eerste Huberke van het nieuwe scoutsjaar. In het 

Huberke wordt er per tak weergegeven welke vergaderingen er gepland staan, alsook 

informatie over weekends, andere scoutsactiviteiten, verrassende weetjes en de 

contactgegevens van de leiding. 

In de periode eind augustus-begin september kijken de jongverkenners, de verkenners en de 

jin reikhalzend uit naar het bezoek van hun toekomstige leiding. De kapoenen, welpen en 

wolven vragen zich af wanneer ze terug naar de scouts mogen komen. Ook wij hebben met 

de leidingsploeg ongelofelijk veel zin om het nieuwe jaar aan te vatten! Kennismaken met je 

leider of leidster van dit jaar kan reeds in dit Huberke, waar iedereen per tak kort wordt 

voorgesteld. 

We zetten het scoutsjaar 2019-2020 in met het jaarthema ‘scout moedig’. ‘Scout moedig’ is 

een thema dat draait rond de moed van een echter scoutser. 

Net zoals de vorige jaren starten we het jaar met de overgang op 22 september. Hiervoor 

zullen jullie nog een mail krijgen. Ook is er op 28 september opnieuw de startBBQ en dia-

reportage. Dit zal allemaal buiten doorgaan op de prachtige terreinen rond onze lokalen. 

Jullie zijn dus allemaal van harte welkom om samen met ons van een lekker stukje vlees te 

genieten, fijne kampfoto’s te bekijken en bovenal een gezellige namiddag en avond te 

beleven. Meer informatie daarover kan je vinden op onze site of op onze facebookpagina. 

Zo dit gezegd zijnde sluiten we af. 

Vriendelijke groeten, 

De groepsleiding, 

Lara, Floris, Arne, Simeon en Cédric. 



Beste leden en leiding, 

ouders, oud-leiding en sympathisanten,  

Sinds vorig jaar wordt de scoutsgroep ondersteund door een 

nieuwe vzw. Leiding, oud-leiding en ouders sloegen de handen 

in elkaar en richtten samen vzw Scouts en Gidsen Sint-

Hubertus LDK op. De samenstelling van de algemene 

vergadering werd helemaal volgens de regelgeving van Scouts 

& Gidsen Vlaanderen opgesteld. 

De laatste jaren kende onze scoutsgroep een enorme groei in aantal leden, ook het aantal 

leiding nam bijgevolg sterk toe. Allicht heeft de bouw van een nieuw lokaal en vooral de 

goede werking van de groep een boost gegeven aan het enthousiasme. 

Ook in de ondersteunende structuren kende de scoutsgroep een groei. Enkele jaren 

geleden werd een ouderraad boven het doopvont gehouden en vorig jaar dus een 

vernieuwde vzw. Het doel van deze vzw is om de groep en in het bijzonder de leiding van 

bepaalde taken te ontlasten. 

Naast de algemene vergadering zijn daarom 4 werkgroepen opgericht: WG Financiën, WG 

Gebouwbeheer, WG Festiviteiten en WG Administratie & Communicatie. 

Zowel in de algemene vergadering als in de werkgroepen is er een gezonde mix van actieve 

leiding, jonge oud-leiding en ouders/sympathisanten die dit engagement vrijwillig 

opnemen. 

WG Financiën zorgt samen met de penningmeesters van de groep voor een gezond 

financieel beleid van de groep. Het beheert de verworven reserves, doet nodige 

investeringen op een verantwoorde manier en regelt onder meer de terugbetaling van de 

lening voor de bouw van het lokaal. 

WG Gebouwbeheer controleert op regelmatige basis de staat van de lokalen, de 

nutsvoorzieningen en de omgeving rond de lokalen. Het onderhoud van de lokalen staat 

voorop: gebreken worden opgelijst en zo spoedig mogelijk verholpen, zodat de activiteiten 

en vergaderingen in ideale omstandigheden kunnen plaatsvinden. 

WG Festiviteiten werkt in nauw overleg samen met de groep om de organisatie van grote 

activiteiten te ondersteunen. Zo werd vorig jaar de eerste editie van de Bosfuif 

georganiseerd. 

WG Administratie & Communicatie richt zich op het tijdig in orde maken van allerlei 

paperassen en zet zich ook in om een archief aan te leggen van o.a. fotomateriaal en 

huberkes. Behoort ook tot de taken: het op punt zetten van de inschrijvingen en het 

informeren van de leden, ouders en sympathisanten. Bij deze ☺ 

Het dagelijks bestuur van de vzw zorgt voor een vlotte opvolging van allerlei taken in 

samenwerking met de groepsploeg. Ook een goede communicatie met allerhande partners 

zoals het CJT en de gemeente staat voorop. Deze kerngroep komt op meer regelmatige 

basis samen dan de algemene vergadering, die 4 keer per jaar wordt samengeroepen. 



Bij het begin van ieder scoutsjaar worden de leden van de algemene vergadering verkozen 

of herkozen. Heb je interesse of zit je met een vraag, contacteer ons dan gerust via: 

vzw@scoutshubertus.be 

We kijken uit naar een fantastisch scoutsjaar, we wensen alle leden graag veel plezier en 

de leiding veel succes. Hopelijk mogen we elkaar snel terugzien op de vele activiteiten.  

In naam van alle leden van de vzw, 

Niels Balcaen 

voorzitter 

 

Samenstelling vzw Scouts en Gidsen Sint-Hubertus LDK 

Leiding met stemrecht Leden met stemrecht Ondersteunende leden 

Floris Van Damme Alain Dedeyne Koen De la Marche 

Lara Van Damme Charlotte Casteele Philippe Teetaert 

Arne Begyn Hans Walleyn Pieter Martens 

Cedric Kesteleyn Johan Begyn Roel Delft 

Simeon Beeckman Kaat Mariën Tijs De Kimpe 

Margot Allegaert Maud Martens Willem Messiaen 

Tille Walleyn Michael Traest  

Isabeau Stepman Niels Balcaen  

Mathias Janssen Simon Begyn  

 Tim Balcaen  
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Kapoeneeeeeeeeeeuuuuuuuuuhhhhhh 
 
Dag kapoenen en ouders, dit is het eerste Huberke van het nieuwe 
scoutsjaar. Om de eerste vergaderingen een beetje gemoedelijker te laten 
verlopen zullen we ons kort voorstellen. Wij zullen met veel plezier en 
goesting een heel jaar leiding aan jullie geven.  
 

Beertjes 
 

Seppe 
Seppe had nog niet genoeg van de kapoentjes en besloot 
om ook dit jaar aan jullie leiding te geven. Bij Seppe moet 
je zijn voor een namiddag boordevol plezier maar ook om 
enkele traantjes die weggeveegd moeten worden. Seppe 
bezit ook een eigen bedrijf dus als je een zakcentje wilt 
lenen, moet je in deze knaap zen zak rammelen! 

 

 

 

 

 

 

 
Charlotte 
Ook Charlotte kon het niet laten om nog een jaartje leiding 
aan de kapoentjes te geven!  Charlotte staat altijd klaar voor 
zotte spelletjes en lange, dikke knuffels. Ze heeft er alvast 
keiiiiveel zin in! Ze is al 12 jaar fanatiek operazangeres dus 
als je iemands’ stem hoort bulderen over het terrein, zal het 
wel van deze meid zijn. 

 
 
 
 
 
 
Simeon 
Deze ervaren, stoere rakker zal jullie jammer genoeg 
maar een half jaartje kunnen vertroetelen. Na zijn 
kapoenencursus in het exotische Praag zal hij er alles 
aan doen om jullie het beste halve jaar van jullie hele 
leven te geven!  
 



 

 

Luna  
Luna koos in haar allereerste jaar leiding voor de 
allerleukste tak! Je moet bij deze vrolijke meid zijn als je een 
tof babbeltje wil slaan of een geheimpje hebt. Luna zal 
namelijk nooooooooooit een geheim doorvertellen! Luna 
heeft twee persoonlijkheden waarvan eentje een oude 
matroos is. Dus voor stoere zeebonkverhalen moet je hier 
zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
Lander  
Lander is ook eerste jaar leiding. Deze creatieve geest is 
de beste in originele spelletjes verzinnen. Één ding is 
zeker met Lander zal je je nooit vervelen! Hij zit wel met 
een duister geheim… Dus een beetje op je hoede 
blijven in zijn buurt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aron  
Deze gekke jongen zal er alles aan doen om de kapoentjes aan 
het lachen te krijgen. Hij zal zich in zijn eerste jaar leiding 
volledig geven om iedereen te verpletteren met tal van grappen 
en grollen. Deze wildebras is tevens ook een fervent acrobaat! 
Dus als je een salto of rad wil leren moet je deze man grijpen aan 
zijn kleren. 

 
 
VERGADERINGEN 
Overgang - 22 september  14u – 18u 

Vandaag verwelkomen we de oude en nieuwe kapoentjes en spelen we rustig 
verschillende spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Details over wanneer, hoe, 
waar, met wie, wat en waarom zal zeker nog via mail EN via facebook EN instagram 
vertelt worden! Hou dus zeker deze media in de gaten!!! 



 

 

Start-BBQ en diavoorstellingen - 28 september 

Vandaag vieren we weer een succesvol scoutsjaar verder! Hoe 
doen we dat vraag je? Wel, knaap, zit en luister even: Naar 
jaarlijkse traditie zullen we de middag starten in de blakende 
zon onder onze gesjorde constructie met het bekijken van de o 
zo leuke fotos van vorige kampen en genieten van herinneringen 
van weleer. Dan volgt een heerlijke barbecue met toespijs en 
drank voor iedereen! Niet te missen dus! Inschrijven kan en 
MOET via de website van de scouts! 

 

GEEN VERGADERING - 29 september 
Boeeehoeehoeehoeeeeee ik mis men leidiiinggg boeehoeeee ik ben een 
leidingskindjuuuu huhuuuuuuhuuuuuuuu haal jullie pruillippen maar boven want deze 
week zijn we er helaas niet voor een standaard vergadering ;----(((((( 

 

Dag allemaal VERGADERING - 6 oktober 14u-17U 
Vandaag vertellen we elkaars grootste geheimen door om elkaar beter te leren kennen. 
We geven ons helemaal bloot. Misschien kom je hier je nieuwe best friend for life 
tegen….           

De beertjes zijn veel beter dan de aapjes VERGADERING - 13 oktober 14u-17U 
Vandaag verdelen we jullie in 2 groepen en worden jullie officieel een aapje of een 
beertje. Hopelijk een beertjes natuurlijk want… “de beertjes zijn veel beter dan de 
aapjes” zei de  
 sooi.  

 

Dag van de jeugdbeweging – vrijdag 18 oktober 

Trek vandaag je scoutskleren aan en ga er mee naar school om te tonen 
hoe scoutsmoedig jullie zijn. 

 
We gaan op berenjacht VERGADERING - 20 oktober 14u-17U  
We komen aan een berg, we kunnen er niet onder, we 
kunnen er niet door,  we kunnen er niet langs, we moeten er over… 
we gaan op berentocht vandaag dus doe jullie beste stapschoenen 
maar al aan. 

 

GEEN VERGADERING - 27 oktober 
Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering, de leiding is op 
kapoenencursusweekend om het komende scoutsjaar te 
organiseren. 

 

Allemaal wenen VERGADERING - 3 november 14u-17u 
 
Het is halloweenvergadering, voor zij die de titel van deze vergadering niet snappen. 
Maak je geen zorgen hoor, de meeste leiding snapt het mopje ook niet. Misschien gaan 
we eens gaan griezelen in het donkere bos bij de enge vleermuizen en pompoenen 
ooeeeeee….. 

 
 
 



 

 

 
Collage VERGADERING - 10 november 14u-17u 
Het is ondertussen vollop herfst! Haha! Rijm daar maar eens op! 
Maar we gaan niet alleen rijmen vandaag hoor! We gaan allerlei 
leuke herfstspullen zoeken en verzamelen. Breng je stevigste 
herfstschoenen en telefoonboek mee en een vergrootglas 
misschien. 

 
 
 
De olympische scoutsspelen VERGADERING - 17 november 14u-17u 

Ooit al eens omtertverst een tak uit het bos gegooid? Ooit al 
eens omtertsnelst door de bossen gelopen? Ooit al eens 
omterthoogst in de boom gekropen? Wie krijgt de gouden 
medaille van de slimste, snelste en knapste scout vandaag? En 
wie krijgt de troostprijs van zilver of brons? Zeker komen dus!!!! 

 
Kaas- & Wijnavond Jin - 23 november 

Vandaag verkoopt onze oudste tak kaas en wijn tegen democratische prijzen in de 
turnzaal van de sint michielsschool. Inschrijven kan via de site of tickets kan je kopen bij 
jin of jin-leiding. Iedereen zeker welkom! 

 
Knutsel VERGADERING - 24 november 14u-17u 

Joepiejeej! Eindelijkkkk vandaag knutselen we erop los! Verf! 
Stiften! Potloden! Papier maché! Blaadjes! Scharen! Schors! 
Modder! … 

 
Afscheidsfeestje voor Zondag + Sinterklaas VERGADERING - 1 december 14u-17u 
We nemen afscheid van onze goede vriend zondag. Hij is eventjes weg want hij gaat op 
erasmus gaan studeren in Praag op kapoenencursus bij Simeon. We hebben bubbels en 
koek voorzien, maar shhhh niets zeggen he! Het moet een verassing blijven! Bovendien 
maakt de sint ook tijd vrij om speciaal op deze dag bij onze scouts langs te komen!! We 
vieren dus dubbel feest! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 
 Een korte groene broek 

 Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 
kapoenen maar wel een sterke aanrader) 

 Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding) 

 Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 
groepsleiding)  

 

Onze contactgegevens: 
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 
kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: BEERTJES 
 
of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 
Seppe:  0475/21.53.98 

Charlotte:  0470/08.88.55 

Simeon:  0474/62.79.86 

Luna:  0468/12.12.01 

Lander:  0493/54.95.93 

Aron:  0489/37.72.46 
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Aapjes 
 

Toon 
Toon kon het duidelijk niet laten en besloot om dit jaar terug 
kapoenenleiding te worden.  Deze stoere bink is dit jaar nog 
stoerder geworden en zal met al zijn energie jullie zondagnamiddag 
boordevol vullen met de stoerste spelletjes. Toon werkt(speelt) ook 
graag in de tuin al verwart hij die wel snel met zijn bed. 
 

 

 

 

 

 

Jonas 
Dit is Jonas 
Jonas is anders 
Hij speelt graag tikkertje 
Tikkertje is fantastisch 
Wees zoals Jonas 
 

 

Julie 
Dit is julie. Een beetje vervormd, maar maak je geen zorgen, ze is 
niet alleen. (en het is stiekem gewoon de foto hoor ;---))) Als 
enthousiaste eerstejaar leiding heeft ze ook alvast heel erg veel 
zin om jullie te entertainen op de vergaderingen. Aangezien Sien 
en Tille al jullie mamas zijn zal Julie jullie zus of tante zijn. Kies 
maar wat je het leukste vind. 

 

 

 

Sien 
Sien start haar eerste jaar als kapoenenleiding en gaat jullie 
overspoelen met al haar liefde. Ze heeft een enorm groot 
knuffelbeergehalte en staat altijd klaar om jullie zondagnamiddag 
op en top te maken. Ze is eigenlijk een beetje jullie mama voor 
enkele uurtjes per week. 
 



 

 

Jorre 
Jorre besloot om dit jaar niet aan de wolven leiding te 
geven maar aan de allertofste kapoenen. Deze jongeman 
blinkt uit in de muziekwereld en gaat jullie hierbij ook laten 
kennismaken met de allerleukste liedjes en bijhorende 
dansjes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tille 
Geloof het of niet maar dit is Tille haar 5de jaar als leiding en koos 
heel onverwacht voor een 4de keer als kapoenenleidster. Ze zal er 
met volle goesting invliegen om jullie te verwennen! Bij pijntjes 
kan je bij deze moederkloek gaan uithuilen.  
 

 
 
 
 

VERGADERINGEN          
 
22 september 14u – 18u - overgang  
Vandaag verwelkomen we de oude en nieuwe kapoentjes en spelen we rustig 
verschillende spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Details over wanneer, hoe, 
waar, met wie, wat en waarom zal zeker nog via mail EN via facebook EN instagram 
vertelt worden! Hou dus zeker deze media in de gaten!!! 

 

28 september - Start-BBQ en diavoorstellingen 
Vandaag vieren we weer een succesvol scoutsjaar verder! Hoe doen we dat vraag je? 
Wel, knaap, zit en luister even: Naar jaarlijkse traditie zullen we de middag starten in de 
blakende zon onder onze gesjorde constructie met het bekijken van de o zo leuke fotos 
van vorige kampen en genieten van herinneringen van weleer. Dan volgt een heerlijke 
barbecue met toespijs en drank voor iedereen! Niet te missen dus! Inschrijven kan en 
MOET via de website van de scouts! 

 

29 september - GEEN VERGADERING 
Boeeehoeehoeehoeeeeee ik mis men leidiiinggg boeehoeeee ik ben een 
leidingskindjuuuu huhuuuuuuhuuuuuuuu haal jullie pruillippen maar boven want deze 
week zijn we er helaas niet voor een standaard vergadering ;----(((((( 

 



 

 

6 october 14u-17u - Dag allemaal VERGADERING  
Vandaag vertellen we elkaars grootste geheimen door om elkaar beter te leren kennen. 
We geven ons helemaal bloot. Misschien kom je hier je nieuwe best friend for life 
tegen….   
 

13 oktober 14u-17u - De aapjes zijn veel beter dan de beertjes 
VERGADERING  
 
Vandaag verdelen we jullie in 2 groepen en worden jullie officieel een 
aapje of een beertje. Hopelijk een aapje natuurlijk want… “de aapjes zijn 
veel beter dan de beertjes” zei de sooi. 

 

20 oktober 14u-17u - Clown VERGADERING  
Vandaag mogen jullie in je coolste clownoutfit naar de scouts komen. We gaan elkaar 
goed beet nemen en de mooiste clownsgezichten maken op elkaars gezichten. Kortom: 
eens goed gek doen vandaag!  
 
PS: ter voorbereiding mogen jullie deze mooie kleurplaat al inkleuren om op te hangen 
in ons lokaal ☺. De kleurplaat kunnen jullie vinden op het einde van ons kapoenendeel! 

 

27 oktober - GEEN VERGADERING 
Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering, de leiding is op weekend om het 
komende scoutsjaar te organiseren. 

 

3 november 14u-17u - Allemaal wenen VERGADERING  
Het is halloweenvergadering, voor zij die de titel van deze vergadering niet snappen. 
Maak je geen zorgen hoor, de meeste leiding snapt het mopje ook niet. Misschien gaan 
we eens gaan griezelen in het donkere bos bij de enge vleermuizen en pompoenen 
ooeeeeee…. 

 
 

10 november 14u-17u - KnutselVERGADERING  
Doe vandaag je vuilste kleren aan en breng je meest creatieve brein mee! We houden 
een knutselwedstrijd en natuurijk krijgt de winnaar een welverdiende prijs! 
(hint: misschien is het wel jullie allerbeste knuffelvriend) 

 

17 november 14u-17u - Dino VERGADERING  
Vandaag vechten de velociraptors tegen de spinosaurussen om het beste stukje vlees 
en in ons geval dus de meeste dinokoeken. Vandaag wordt het smullen en brullen!! 

 

 

  

 
 
 



 

 

23 november - Kaas & Wijn Jin 
Deze avond organiseert onze oudste tak de JIN hun kaas- en wijnavond. Jullie zijn 
allemaal van harte welkom om een lekker kaaseke te komen eten en onze jin te steunen 
voor hun buitenlandse reis. Meer info volgt op onze website en op facebookpagina. 

 
24 november 14u-17u - tijdreisvergadering - VERGADERING  
Vandaag testen we jullie en kijken we of jullie je leukste/liefste/coolste leider/leidster 
kunnen herkennen van toen ze nog een klein baby’tje waren.  

 

1 december 14u-17u - Sinterklaas en Tille is jarig VERGADERING  
Vandaag vieren we 2 keer feest! Eet thuis nog niet je buikje rond want we krijgen 
bezoek van de lieve goede Sint en de oudste onder ons krijgt er nog een jaartje bij. De 
Sint zal jullie alleen kunnen verwennen als jullie heel flink zijn geweest en Tille zal 
misschien ook wel voor een traktatie zorgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ons scoutsuniform bestaat uit: 

 Een korte groene broek 

 Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 
kapoenen maar wel een sterke aanrader) 

 Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding) 

 Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 
groepsleiding)  

 
Contactgegevens: 
Bij vragen aarzel dan niet ons te contacteren via volgend e-mailadres: 
kapoenen@scouthubertus.be met als subject: AAPJES 
 
of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 
Tille:  0470/04.89.65      

Jonas:  0471/45.08.16      

Toon:  0476/28.48.34      

Jorre: 0471/54.24.77       

Sien: 0475/35.11.92 

Julie: 0470/59.34.14       
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WELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPEN 

Liefste Tijgertjes  
We stellen onszelf even kort voor: 

 

Mang 

 

Dit is Mang. Na een jaartje givers gaat hij de welpen Tijgers onder 

zijn armen nemen. Zijn brilletje zorgt ervoor dat hij alle stoute kindjes 

goed in de gaten kan houden. Mang speelt graag in het bos, 

basketbal in het bos en verstoppertje in het bos. Tikkertje in het bos 

vindt hij ook heel leuk. Je hoort het al, Mang is een echt bosdier.  

 

 

Sahi 

Dit knappe Stekelvarken is een echte rots in de branding, hij staat 

open voor alle verhaaltjes, groot of klein! Hij wil eigenlijk gewoon de 

beste zijn! Maar dit lukt helaas niet...Mang is de beste! 

 

 

Shere Khan 

Deze sterke tijger keert terug naar zijn oude 

liefde: de welpen. Vuurspuwen is een van zijn specialiteiten. Shere 

Khan is een van de grote bazen van de scouts.   

 

 

Baloe 

Deze Venetiaans-blonde Beer is 

een echte sloeber! Hij ravot heel 

graag maar doet ook enorm graag op het gemak! Zijn 

speelsheid kan liggen aan zijn eeuwig enthousiasme voor 

zijn welpjes! 

 

 

Raksha 

Deze deerne is de jongste telg onder de Tijgerleiding, wat niet 

onderdoet aan haar jeugdig enthousiasme! Ze is verstandig, 

doordacht en een echt groepsdier. Ze werkt ook vlot samen om 

het beoogde resultaat te behalen! 

 



WELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPENTIJGERSWELPEN 

Vergaderingen 

22 september: overgang (14u – 18u) 

Tijdens overgang spelen we een groot spel waarbij de 2de 

jaar kapoenen van vorig jaar overgaan naar de welpen. 

Verdere info volgt nog via mail en facebook 

 

28 sept: Startbbq + diavoorstelling 

Ook dit jaar kijken we eens terug op de afgelopen kampen! Jullie zijn 

allemaal welkom om naar de foto’s van klein kamp te kijken, het afscheid van enkele leiding 

mee te maken en te genieten van een overheerlijke bbq! Meer info volgt via mail. 

 29 sept: GEEN VERGADERING 

Na een schitterende startbbq is het helaas geen vergadering.  

 6 oct: Kennismakings - VERGADERING (14-17U) 

Wie zouden deze onbekende leiders toch zijn? Of zijn het 

toch de andere welpen die we nog niet zo goed kennen? 

Vandaag is de uitgelezen dag om ieders kennen en 

kunnen te ontdekken. Als het ware een ontdekkingsreis! 

Kom goed gemutst en vol vragen de leukste leiding van 

onze Scouts ontdekken! 

 

Zondag 13 okt: Disneyvergadering (14-17U)  

Hakuna matata. Alé ge hebt het of ni. 

Hakuna matata. ’t Is maar hoe ge ‘t ziet. 

Ge hebt geen zorgen! Zorg maar dat ge geniet! 

’t Is een theorie! Filosofie! 

Hakuna matata. 

Wie houdt er nu niet van Disneyfilms? Vandaag komt iedereen verkleed in zijn/haar favoriete 

disneypersonage.  
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 20 oct: Handen uit de mouwen en gewoon doen! vergadering (14-17U) 

‘T is nie waar zei de sooi, ‘t is nie waar zei de sooi! De Tijgers zijn 

veel beter dan om het even de andere paralleltakken zei de sooi!  

Vandaag komen jullie opnieuw het beste van jezelf geven, deze 

vergadering draait om vriendschap, doorzetting, uithouding en een 

sprankeltje liefde! Bedenk al maar vast een leuke kreet want die kan 

wel van pas komen… Politiek getinte kreten zijn niet toegestaan ;-) 

  

27 oct: GEEN VERGADERING 

Planningsweekend voor de leiding! Helaas pindakaas, jullie 

lieftallige leiding is niet aanwezig om jullie opnieuw een 

middagje te plezieren.   

 

 

3 nov: Pi Pa Pannenkoekvergadering (14-17U) 

Zeker kijken! https://www.youtube.com/watch?v=eS-yPMM_8Vo  

 

8-10 nov: WELPENWEEKEND 

Meer info volgt via mail/ brief. 

 

17 nov: Bosspelvergadering (14-17U) 

Een spel in het bos. Spel in bos. Bosspel. Mang speelt ook zeer graag in het bos!!!!!!! Doe je 

botten maar aan want we gaan in het bos spelen. Kleine spelletjes in het bos, grote 

spelletjes in het bos. Bosspel. 

24 nov: Superhelden  vergadering (14-17U) 

Jullie kennen het wel! Spiderman, Stan Lee, Black Panther, 

Captain Amerika, Iron man, Black Widow.... De hedendaagse 

helden! Om te tonen dat alleen de Tijgers ook echte helden zijn 

gaan wij vandaag iedereen helpen die onze hulp belieft! Een 

Merelbeekse bankoverval, een oudere dame helpen oversteken, 

we zullen het allemaal stoppen! Om dit waar te kunnen maken 

moeten jullie verkleed zijn in jullie lievelings superheld of heldin! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eS-yPMM_8Vo
https://www.youtube.com/watch?v=eS-yPMM_8Vo
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1 dec: Sinterklaas vergadering (14-17U) 

Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet. 

Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. 

Stoute kindjes opgepast want zwarte piet zijn zak is nog niet gevuld ! 

  

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek 

✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 

kapoenen maar wel een aanrader) 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding) 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij 

de groepsleiding) 

Wist-je-dat? 

● Wist je dat wij nu nog geen wist-je-datje konden schrijven omdat wij nog niet wisten 

wie ons welpen gingen zijn? 

● Wist je dat het Raksha haar eerste jaar leiding is? 

● Wist je dat de TIJGERLEIDING kei veel zin heeft in dit jaar? 

● Wist je dat Shere Khan een echte werkmens is?  

● Wist je dat de Tijgers, volgens de sooi, veel leuker zijn dan de andere welpentakken? 

● Wist je dat de welpen dit jaar met 100.000.000 zijn??? 

● Wist je dat Sint-Hubertus dit jaar 91 jaar bestaat en dus niet veel anders is dan 88 of 

92?? (Behalve 89 want dat is een priemgetal) 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Tijgers. 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer 

Baloe: 0494 /15 05 36 

Mang: 0491/ 02 23 25 

Shere Khan: 0493/ 85 58 60 

Raksha: 0471/90 17 03 

Sahi: 0473/ 99.14.27  



 

Leeuwen 

 

Hoipiepeloi Leeuwen! 

Wij, jullie leiding, staan te popelen om van start te gaan met het nieuwe scoutsjaar! Dat de 

Leeuwen de leukste welpen zijn, dat weet iedereen! Maar weten jullie welke leiders de 

leeuwen dit jaar hebben. We helpen jullie even aan de hand van deze kleine voorstelling. 

 

 

Jacala is dit jaar de enige vrouwelijke leidster bij de welpen 

Leeuwen maar vrees niet! Ondanks dat dit haar eerste jaar is als 

leidster zal zij zich niet laten doen door al dat mannelijk geweld. Ze 

heeft veel enthousiasme en zal elke week paraat staan om zich 

enkele uren met jullie te amuseren! 

 

Dit is Phao. Deze wolf is een echte 

enthousiasteling. Na een jaartje jin keert hij terug 

naar de welpen. 

 

Rama begint aan zijn eerste jaar als leider. Deze 

slimme rakker weet werkelijk alles, dus stel hem 

maar niet op de proef! Hij staat echter wel altijd 

open voor een goed mopje, dus als je er dit jaar leuke opdoet dan is 

hij de man aan wie je het moet vertellen! Wie weet levert dit wel een 

extra vieruurtje op.  

 

Hier zie Bagheera afgebeeld. Deze 

kolos heeft zijn naam niet gestolen. Net als een panter is hij 

suuuuper sterk! Hij houdt er wel van om nu en dan eens te 

worstelen, dikke bertha is dan ook logischerwijs zijn 

lievelingsspelletje!  Wees maar niet bang van hem want naast 

zijn stoere kant heeft hij een ontzettend lief, speels karakter. Het 

liefst van al haalt hij grapjes uit bij mensen, een echte 

speelvogel als je het mij vraagt!  

 

 

 

King Louis heeft er net zijn eerste jaar leiding achter de rug. We 

zijn blij hem aan jou te kunnen voorstellen want hij was SUPER 

populair bij de andere takken. Natuurlijk twijfelde hij geen seconde 

om aan DE leeuwen leiding te geven! Deze gigantische orang 

oetan zal je nooit sip aan de kant zien zitten. Hij bruist van de 

energie, en dat zal je geweten hebben! Zijn enthousiasme zal ons 

waanzinnig veel leuke momenten bezorgen het komende jaar! 

 



 

Vergaderingen 

Zondag 22 september: overgang (14u – 18u) 

Tijdens overgang spelen we een groot spel waarbij de 2de 

jaar kapoenen van vorig jaar overgaan naar de welpen. 

Verdere info volgt nog via mail en facebook. 

 

Zaterdag 28 sept: Startbbq + 

diavoorstelling 

Ook dit jaar kijken we eens terug op de afgelopen kampen! Jullie zijn allemaal welkom om 

naar de foto’s van klein kamp te kijken, het afscheid van enkele leiding mee te maken en te 

genieten van een overheerlijke bbq! Meer info volgt via mail. 

Zondag 29 sept: GEEN VERGADERING 

Na een schitterende startBBQ is er helaas geen vergadering vandaag.  

Zondag 6 okt: Kennismakings - VERGADERING (14-17U) 

Wie zouden deze onbekende leiders toch zijn? Of zijn het 

toch de andere welpen die we nog niet zo goed kennen? 

Vandaag is de uitgelezen dag om ieders kennen en 

kunnen te ontdekken. Als het ware een ontdekkingsreis! 

Kom goed gemutst en vol vragen de leukste leiding van 

onze Scouts ontdekken! 

 

 

Zondag 13 okt: Disneyvergadering (14-17U)  

Hakuna matata. Alé ge hebt het of ni. 

Hakuna matata. ’t Is maar hoe ge ‘t ziet. 

Ge hebt geen zorgen! Zorg maar dat ge geniet! 

’t Is een theorie! Filosofie! 

Hakuna matata. 

Wie houdt er nu niet van Disneyfilms? Vandaag komt iedereen verkleed in zijn/haar favoriete 

disneypersonage.  

 



 
Zondag 20 okt: Slag bij Merelbeke (14-17U) 

AAANVALLEEENNN!!! 

Welpen, alarm! We hoorden zonet van de geheime dienst een oorlog zou zij losgebarsten op 

onze scouts. Er zou namelijk een grote schat gevonden zijn op ons terrein die zowel kapitein 

Rommel als kapitein Patton willen bemachtigen. De geheime dienst vroeg zich af of wij hen 

niet kunnen helpen in dit gevecht en er zo voor kunnen zorgen dat de schat in Belgisch bezit 

blijft! Hopelijk zien jullie dit zitten? Wie de moed heeft om vandaag te komen, trek jullie 

camouflagekleren aan en we laten die kapiteinen een poepje ruiken. WE TREKKEN TEN 

STRIJDE LEEUWEN!  

Zondag 27 okt: GEEN VERGADERING 

Sorry welpen… 

Met heel veel pijn in het hart, melden we je dat we er vandaag niet zullen geraken. We zijn 

namelijk op planningsweekend met alle leiders van de scouts! 

Veel liefs 

De welpenleiding 

Zondag 3 nov: Hoofd der Welpen (14-17U) 

Hebben jullie zich ooit al afgevraagd wie de welp der 

welpen is? wij ook nog niet maar we zullen ons 

beste beentje voorzetten (en jullie best ook) zodat 

we er achter kunnen komen wie de ULTIEME WELP 

is! natuurlijk laten we de puma’s en tijgers buiten 

beschouwing want we weten allemaal dat we de 

beste welp daar niet gaan vinden. 

 

8-10 nov: WELPENWEEKEND 

Meer info volgt via mail/ brief. 

Zondag 17 nov: Toekomstvergadering (14-17U) 

We gaan voor 1 dagje ons verplaatsen naar de 

toekomst. Deze vergadering moet je verkleed 

komen in jouw droomberoep Dus laat maar eens 

zien hoe goed jij je kan verkleden! 

 

 



 
 

24 nov:  Wildernisvergadering (14-17U) 

Laten we eens een dagje een kijkje nemen in de wereld van de beesten zoals zij leven in de 

koude toendra’s van Europa! kleed je maar alvast lekker warm want wilde dieren leven 

namelijk niet binnen naast de chauffage. 

 

1 dec: Sinterklaas vergadering (14-17U) 

Joepie! Hij komt, hij komt, de lieve goede sint. 

Vandaag zullen we weten welke welpen braaf 

zijn geweest en welke niet. De sint en zijn 

pieten komen helemaal uit spanje en hebben 

misschien wel een cadeautje voor jullie 

meegebracht… 

 

Afsluiten doen we met enkele heeeel interessante weetjes over jullie leiding! Hier gaan we: 

Wist je dat: 

- Bagheera sneller is dan Usain Bolt! Je gelooft me niet? Oké, dan stel ik voor dat je 

hem eens uitdaagt om even een spurtje tegen je te trekken! We noemen hem wel 

een DE bliksem van sint-Hubertus! 

- Rama werkelijk alles over Sterren en planeten kent? Het is een echte bolleboos! 

- King Louie half Indonesiër half Rwandees is? Vraag hem er zeker naar, het is een 

waar genot om naar zijn verhalen te luisteren! 

- Jacala eigenlijk de grootste baas is van de leeuwenleiding. De vier mannelijke leiding 

zal moeten luisteren naar haar!  

- Phao boordevol enthousiasme zit om aan dit scoutsjaar te zitten.  

- De leiding tal van toetsen en proeven moest afleggen om leiding te mogen geven 

aan de leeuwen. Nu ja goed enkel deze vijf hierboven opgesomde leiding van de in 

totaal 54 deelnemende leiders kregen deze eer omdat zij het allerbeste scoorden!  



 
Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek 

✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen 

maar wel een aanrader) 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding) 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding) 

 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Leeuwen. 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM-nummers 

Phao: 04 71 27 64 96 

Jacala: 04 70 53 36 07 

Rama: 04 98 40 97 79 

Bagheera: 04 74 91 21 60 

King Louie: 04 92 76 97 71 
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WIE IS UW LEIDING?? 
 
Ko: 
Wadduuup ik ben Ko en ga jullie dit jaar volle bak 
entertainen! Na vorig jaar de welpen te doen heb ik 
besloten mij nog eens te smijten voor jullie. Ik kan al 
wel eens hangry (hippe term voor hungry en angry) 
zijn en liefst van al praat ik constant over mijn kat. De 
rest zullen jullie wel ontdekken dit jaar. Ooooh mijn 
goooood ik heb er zoveel zin in ☺  

 
Akela:  

Deze sierlijke wolf leefde zich vorig jaar uit de jv’s. 
Akela durft wel eens een brokkenpiloot te zijn. 

Het liefst eet hij pasta en pizza, hij zou een 
Italiaan kunnen zijn. Hij is ook altijd te vinden voor 

een potje voetbal en kan het uitleggen als de 
beste.  

 
Chill:  
Hey!! Ik ben Chill! In mijn vrije uren vind je mij 
tussen de pizza’s en voor de rest ben ik verslaafd 
aan KATTEN! Samen met Ko praat ik het liefst over 
mijn kat ;) Vorig jaar stond ik bij de kapoentjes 
maar dit jaar wou ik graag leiding geven aan de 
stoere welpen!  

 
Hathi:  

Yoooo welpen! Ik ben Hathi, de wijze olifant. Hoewel ik 
het grootste dier van de jungle ben, is het leiding geven 

voor mij nog volledig onbekend. Maar vrees niet lieve 
welpen, met mij zal je steeds veel plezier beleven! Iedere 
vergadering wordt een feestje en ik ben ook niet vies van 

een potje voetbal! Ik heb er alvast zin in, jullie ook?  
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Tabaqui:  
Ik ben ( volgens sommige dan toch ) een 
vriendelijke knuffelbeer ondanks mijn 
angstaanjagende uiterlijk. Ik eet al graag eens 
een frituursnack of zo een heerlijke pitta. Ik haal 
al graag een grapje uit en hou ervan om mensen 
te plezieren. Ik ben een echte dierenvriend.  

 
 
Zondag 22/09: overgang 
Wie zouden deze onbekende leiders toch 
zijn? Of zijn het toch de andere welpen die 
we nog niet zo goed kennen? Vandaag is 
de uitgelezen dag om ieders kennen en 
kunnen te ontdekken. Als het ware een 
ontdekkingsreis! Kom goed gemutst en vol 
vragen de leukste leiding van onze Scouts 
ontdekken!    
 

 
Zaterdag 28/09: Startbbq + 
diavoorstelling 
Zeker welgekomen om een lekker 
hapje te eten en ondertussen naar 
de dia’s van de afgelopen kampen te 
kijken. Inschrijving via de website.  
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Zondag 6/10: Disneyvergadering 
Hakuna matata. Alé ge hebt het 
of ni. Hakuna matata. ’t Is maar 
hoe ge ‘t ziet. 

Ge hebt geen zorgen! Zorg maar 
dat ge geniet! 

’t Is een theorie! Filosofie! 
Hakuna matata. 

Wie houdt er nu niet van Disneyfilms? Vandaag komt iedereen 
verkleed in zijn/haar favoriete disneypersonage.  

Zondag 13/10: Wie-is-het 
vergadering 
Rarara wie zijn wij?? Wat doen 
we?? Wat drijft ons?? Ohja op 
deze vragen worden al uw 
stoutste vragen beantwoord! 
Hoho spannend… 

 
 

 
Zondag 20/10: Toverbos vergadering 
We hebben verschillende rare beesten 
gevonden en we weten dus niet wat we 
moeten doen. Kom pleaaassse met zoveel 
mogelijk zodat we samen een plan kunnen 
bedenken.  
 

Zondag 27/10: Geen vergadering 
Ooouuuuhhhhh de leiding gaat op weekend. Helaas 
is er hierdoor dus geen vergadering 
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Zondag 3/11: Huiswerk vergadering 
Al die slechte punten… das niet goed eh 
mannen! Pak maar allemaal jullie 
huiswerk mee, wij gaan jullie eens wat 
deftige zaken leren! ( mopje, zo slim zijn 
wij nu ook weer niet )  
 
 

 
8-10 november: WEEKEND 
Joepie tis weer zo laat, we gaan op weekend !!! 
verdere info volgt met een weekend brief  
 

 
 
Zondag 10/11: Geen vergadering 
Door het ongelooflijke leuke, maar lastig weekend 
( ja  wij hebben ons werk met jullie ) hebben we 
deze middag wel wat rust verdiend. Volgende 
week zijn we weer helemaal uitgerust en zien we 
jullie heeeeel graag terug.  
 
 

Zondag 17/11: Bake off vergadering 
Taarten bakken, cupcakes 
versieren,… maar het leukste van al: 
het opeten. We eten ons buikje 
helemaal rond deze middag hmmm 
:p Wij gaan de lekkerste en mooiste 
cupcakes maken!  

 
 
 



WELPENPUMASWELPENPUMASWELPENPUMASWELPENPUMASWELPENPUMAS 

 
Zondag 24/11: Dinosaurus 

vergadering 
De T-rex, Ceratopsen, 

Hadrosaurussen, 
Ichthyosaurussen,… Wij kennen er al 
aardig wat, hoe zit jullie kennis?? Wij 

gokken dat jullie er max 3 kennen, 
kom en bewijs het tegendeel! 

 
 

Zondag 1/12: Sinterklaas vergadering: 
Wie was er stout? Wie moet mee in de 
zak? Dit jaar heeft de Sint geen 
genade en pakt hij welke welp mee 
die ook maar een beetje stout is 
geweest. Ik zou mij gedragen dit…  

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek 

✓ Een beige scoutshemd 
(niet verplicht voor kapoenen 
maar wel een aanrader) 

✓ Onze eigen scoutsdas (te 
verkrijgen bij de 
groepsleiding)  

✓ Onze eigen scouts T-shirt 
(te verkrijgen bij de 
groepsleiding) 
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Hebben jullie zo heeeel toevallig nog een vraagje, dan kunnen jullie 
ons bereiken via het onze email: welpen@scoutshubertus.be of via 
onze GSM nummers:  

- Ko: 0470 29 63 85 
- Akela: 04 70 26 10 92 
- Chill: 04 94 08 42 81 
- Hathi: 04 88 83 97 88 
- Tabaqui: 04 91 22 52 54 

mailto:welpen@scoutshubertus.be
mailto:welpen@scoutshubertus.be


WOLVEN 
 

Yowkes! Klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Wij alvast wel! 
Maar wie zijn we? Een kleine voorstelling van de 
wolvenleiding 2K19-2K20 
 
 
 

 
Mathilda  is 18 lentes jong en houdt van 
scrollen op insta, ze bewerkt graag haar foto’s 
zodat ze er altijd tiptop uitziet. Ze gaat graag 
naar bals om haar mooie jurkjes te showen. 
Verder vertoeft ze graag in haar luxueuze 
jacuzzi, ze nodigt hier dan ook al haar 
vriendinnen voor uit. Ze fietst graag door de 
bloemenvelden als het mooi weer is. Als 
jongste lid van de wolvenleiding zal ze alles uit 
de kast moeten halen om haar vrouwtje te 
kunnen staan. 
 

 
Jakoba is 19 jaar oud en haar lievelingsbezigheid 
is rondrijden op haar felroze Vespa. Ze heeft alle 
dagen energie en maakt haar graag mooi met 
make-up. Ze is stiekem jaloers op het 
sterrenmeisje, want ze kleurt haar huid soms in 
met alcoholstift. Als huisdier heeft ze een poedel 
genaamd Nina. Dit jaar is haar debuut als 
wolvenleidster, het zal dus afwachten worden hoe 
ze omgaat met ‘kleinere’ kinderen. 
 

Dit sexy verpleegstertje is een strong en 
independent woman. Van zodra er iets is kan 
je altijd bij haar terecht. Ze is dan ook dé 
bazin van de scouts. Ze gaat vaak mee opstap 
met Mathilde. Haar grote droom is om 
influencer te worden, met haar beauty hoopt 
ze de wereld te veroveren.  
Ze is een vrouw met ervaring, met drie jaar 
wolven op haar palmares zal ze alles proberen 
in goede banen te leiden.   
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Samuella is met haar 21,5 jaren de oudste diva 
van de wolvenleiding. Ze is zelf zo oud dat ze al 
een beetje osteoporose begint te vertonen, 
onlangs brak ze 5 botten tegelijk na een val van 
haar paard. Elke dinsdag eet ze zoals gewoonlijk 
een pizza. Om haar lijntje te behouden sport ze 
de rest van de week wel stevig door. Samuella 
houdt van ontwerpen, ze volgt sinds enkele jaren 
een professionele opleiding hiervoor aan een 
prestigieuze mode-school. 
 

 
 

Maurice is 20,5 jaar. Langs de buitenkant 
komt hij zeer stoer over, maar hij toch heeft 
een heel klein hartje. Dagelijks is hij met 
veel liefde bezig met zijn kippen. Met zijn 
broer sleutelt deze autoliefhebbende man 
aan één zijn vele auto’s. Zijn strakke kuiten 
onderhoudt hij met verre fietstochten door 
het Gentse. Gelukkig houdt hij naast fietsen, 
auto’s en kippen ook enorm van de scouts en 
van wolven.  
 
 

 
Isaac is 20 en studeert bankier. Al lijkt hij niet 
de meest snuggere is hij nu al de bankier van de 
scouts, als dat maar goed afloopt… Verder is dit 
zijn 2e jaar op rij wolven. Hij woont zo dicht bij 
de scouts dat het een echte bosbewoner is 
geworden, zo heeft hij zelfs een sluiproute om 
supersnel naar de scouts te gaan. Hij heeft een 
Harley die altijd staat te blinken in de garage, 
deze wordt bewaakt door zijn waakhond Fripon. 
 

 
 
 
Mark is 2O en rijdt graag rond door 
Merelbeke in zijn dikke BMW. Hij heeft dit 
jaar haar eigen huis gekocht als een echt 
werkmens. Zijn karakter is gelukkig niet zo 
vurig als zijn haar maar wel zo snel als zijn 
BMW. Hij trekt graag de wijde wereld in en 
verlegt graag grenzen. Om haar uitbundige 
levensstijl te bekostigen is ze soms te zien 
als ober in het stadscafé. 
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VERGaderingskes! 
 
 
Zondag 22 september (14u-18u) - Overgang 
Woehoew! De helft van ons maakt de grote sprong naar de wolven dit 
jaar, reden genoeg dus om er een speciale vergadering van te maken. 
Uitzonderlijk duurt deze vergadering een uurtje langer, tot 18u. Breng 3 
eurotjes mee. 
 
Zaterdag 28 september - Diavoorstelling en StartBBQ 
o   13u30-17u30: diareportage voorbije jaar! Kom zeker genieten van 
de foto’s van afgelopen kampen. 
o   Vanaf 18u: startBBQ: lekker smullen geblazen, inschrijven tot 21 
september! 
 
Zondag 29 september  
o  Ge had gisteren maar moeten komen!  

 
Zondag 6 oktober - LMP-
vergadering 
LMP, voor wat staat dat in hemelsnaam? We 
blijven een beetje mysterieus hierover, 
maar 1 ding beloven we jullie: na vandaag 
kent iedereen de betekenis achter LMP. 
 

Zondag 13 oktober - Bunny Vlogs-vergadering 
Goeie morgen zonder zorgen, homies! 
Voor degene die bunny niet kennen, zoek 
hem eens op op youtube. Bunny houdt van 
alles op wieltjes dus daarom moeten jullie 
allemaal op wieltjes komen. 
Yeeeeew 
 
18-20 oktober - Weekend 
Joepiejeeejjjjj!!!!! We gaan een weekendje 
naar zee. Of naar de Kempen. Nee naar de Ardennen. We weten het 
gewoon nog niet, maar het wordt zeer leuk!! Info volgt… 

 
 
Zondag 27 oktober - geen veragdering 
Planningsweekend voor de leiding, dus jammer genoeg geen vergadering 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
 
 
 



 
Zondag 3 november - trick 
or treat 
Deze vergadering spreekt voor 
zichzelf, kom zeker verkleed! (Ja, 
Halloween is al voorbij, maar we 
kunnen er ook niet aan doen dat 31 
oktober niet op een zondag valt.) 
 
 

 
 
Zondag 10 november - brood met 
beleg-vergadering 
Neem allemaal je favoriete brood beleg mee. 
We gaan er heel productieve dingen mee 
uitsteken. Deze vergadering klinkt mss een 
beetje vreemd maar het wordt super tof! 

 
Zondag 17 november - winx club 
vergadering 
Voor wie Winx-club niet direct iets zegt, wordt het 
dringend tijd om eens een marathon naar deze super-
serie te kijken. Wie verkleed komt met vleugels krijgt vier 
4-uurtjes!!! 
 
Zondag 24 november - 
Speelstrandvergadering 
Potje nostalgie voor de wolvenleiding, maar wat gaan we 
nu precies doen vandaag? Het antwoord op die vraag is 
te vinden in de titel, dus de slimmerikken onder jullie 
zullen we al doorhebben wat we gaan doen vandaag! 

 
Zondag 1 December - sinterklaas 
vergadering 
De ouwe man komt weer langs, hoezeee! 
Snoepjes en mandarijnen vangen horen hier 
zeker bij, dus oefen die hand-oogcoördinatie 
maar goed. Stoute kinderen mogen ook komen, 
anders zijn we maar met 4 wolven en dat is ook 
niet zo gezellig. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contactgegevens: 

Indien u vragen heeft stuurt u best een mailtje naar 

wolven@scoutshubertus.be 
of contacteert u een van deze toffe bende 

 
 

Floris - 0470012435 
Sam - 0471 53 42 87 

Mathias- 0470 39 69 54 
Morgane - 0471 72 36 26 
Margot - 0497 06 86 96 

Kobe - 0486 53 34 09 
Isabeau - 0474 73 14 43 

 
 
 
 

UNIFORM!!! 
En tot vervelens toe herhalen we het, want we zien dat vele wolven zelfs bij 

warme temperaturen een lange (niet-groene) broek aantrekken: 
Wij zijn trotse scouts en dus dragen we een KORTE groene broek, een beige 
hemd (vanaf de wolven verplicht), onze enige echte Sint-Hubertus scoutsdas 

en/of T-shirt en een glimlach van jewelste! Lange broeken zijn enkel en alleen 
toegestaan als het vriest, ook bij de allerkleinsten… Let er dus zeker op want 

anders toveren wij de lange broek zelf om tot een korte!  
 
 

 



JEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG LIEVE JV’TJES!!! Zoals gezegd hier het eerste Huberke met alle geheimen en wist-je-
datjes en natuurlijk de vergaderingen!! Wij zullen ons eerst ne keer voorstellen (zodat ge niet 

een heel jaar moet raden wat onze namen zijn he) en dan komen er allerlei leuke 
vergaderingskes. We lieten onze fantasie de vrije loop gaan ergens op een buske op reis in 
Cyprus, wa moede anders doen op zo nen bus? (Jaa jullie leiding had veel  langer vakantie, 
das een beloning omdat wij leiding van jullie zijn xp.) Als er echt dringende vragen zijn laat 

maar weten he, ma anders tot op den overgang.  
Tgaaaaaat kweeenie hoe wijs worden echt waar!!! 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
   
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEE 
 

Wist je dat wij heel veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar??? 
Wist je dat jullie wel echt met heel veel jv’s zijn?? Een beetje TE veel maja bon 
Wist je dat we lang hebben moeten doen om jullie allemaal aan huis te gaan inschrijven?  
Wist je dat Oscar De Corte en Natan De Corte dezelfde achternaam hebben maar 
totaaaaal geen familie zijn van elkaar?? :o 
Wist je dat we dit jaar met één Noor, één Norah en 2 Nora’s zitten? Amai jullie waren heel 
origineel in het kiezen van namen. 
Wist je dat Fran al 2 jaar niet meer in Sint-Amandsberg woont maar we wel aan dat huis 
stonden om haar te gaan inschrijven??? #domvanons 
Wist je dat leider Victor de broer is van jv Oscar en leidster Margaux de zus is van jv 
Baptiste?  
Wist je dat jullie ELKE vergadering wanneer het warmer is dan 0 graden celsius een korte 
broek moeten aandoen want dat we die anders afknippen? HAHAHAHAH 
 

 
22/09: overgang  14:00-18:00  
Zoals elk jaar nemen we afscheid van de tweedejaars van vorig jaar en 
zeggen we hallo tegen de nieuwtjes. Wij verwachten jullie in pefect 
uniform en met veel enthousiasme. Probeer ook allen zeker te komen 
zodat we iedereen kunnen leren kennen! 
 

28/08: Startbarbbq   
Deze leuke dag start om 14 uur op ons scoutsterrein en om 
15 uur gaan de dia’s van het vorige scoutsjaar van start. Vraag maar aan jullie 
lieve oudertjes om jullie in te schrijven voor de heerlijke bbq. Voor meer info 
over deze fantastisch leuke dag → zie mail.  
 
                06/10: Fortnite-vergadering 
14:00-18:00 

We merkten bij de inschrijvingen dat jullie (en 
vooral de jongens) helemaal weg zijn van 

Fortnite. Daarmee gaan we dit jaar van start met 
leuke game-spelletjes in real life en zullen we wel 

ne keer swishen. Oefen maar goed want de 
skillzzzz kunnen wel van pas komen xp 

 
 
13/10: La casa de Papel vergadering 14:00-18:00 
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao cioa…. Jullie kennen het waarschijnlijk 
wel. Vandaag overvallen we de Merelbeekse banken met onze Dali-
maskers en zetten heel het dorp op zijn kop. Ja, jullie hebben het al door, 
we gaan op verplaatsing‼ Neem dus zeker allemaal jullie tweewieler mee.  
 

 

 

 



JEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEE 
 

 
20/10: Doe-je-vuile-kleren-aan-
vergadering 14:00- 18:00 
Herinner je je nog de tijd dat je een kapoen 
was? Naar die tijd gaan we vandaag terug. 
Ravotten in de modder, kampen bouwen, 
spelen met leventjes,…  
We zullen dit natuurlijk wel aanpassen aan 
jullie niveau want ja, voor de pubers mag 
het niet te kinderachtig zijn heee.  
 
27/10: VANDAAG IS HET GEEN VERGADERING WANT JULLIE LEDING IS WEG‼! AMUSEER 
JULLIE MAAR OP JE EENTJE XXXXX 
 

 
  03/11: Fastfood-vergadering 14:00-18:00 
 Vandaag gaan we fretten, fretten en nog eens fretten. Kom met je 
fiets, we beloven dat het zééééér plezant zal worden.  
 
 
 

10/11: Wapenstilstand- vergadering 14:00-
18:00 

Wapenstilstandsdag op 11 november is de 
jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 

november 1918, die het einde betekende van de 
Eerste Wereldoorlog. Nederland - waar van de Eerste 

Wereldoorlog geen sprake was - spreekt over 
Wapenstilstandsdag, Belgen en Vlamingen spreken 

over Wapenstilstand. 
 
15/11-17/11: Weekend  
Hoeraaaaa we gaan op weekend‼ Waar het is verklappen we niet maar we laten alles wel 
weten via mail aan jullie ouders. Bereid je er al maar op voor want het wordt een heftig 
weekend (en vraag aan jullie leerkrachten om toetsen en taken voor na het weekend uit te 
stellen)!!! 

 
24/11: Bake-off-Hubertus 14:00-18:00 
Jammerrrrr maar dit is de laatste zondagvergadering voor het 
eerste semester. Om het mooi af te sluiten gaan we op zoek naar 
de beste bakker van de jv’s. Oefen maar al op het opkloppen van 
eieren en het maken van beslag winnaar kan vandaag wel eens met 
zijn gat in de boter vallen‼ 
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JEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEEVEESJEE 
 

 

 

29/11: Doe-je-stevige-stapschoenen-aan-vergadering 19:00-22:00 
We gaan op dropdropdropping‼! Dit wil zeggen: doe gepaste kledij 

en goed schoeisel aan want we gaan vele kilometers afleggen 
vanavond. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: jonggivers@scoutshubertus.be 
 

Lara: 0498464596 
Lena: 0496626497 

Margaux: 0487652690 
Ferre: 0471451245 
Victor: 0483391117 
Egon: 0494192304 

Florian: 0484871914 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek 
✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel een aanrader) 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding) 
✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding) 
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OOo JIN oOO 

 
 

Geachte Jinnertjes  
 

Even een jintroductie voor dit jinhuberke. Het is om je te 
jinformeren over de komende jinactiviteiten. Neem alvast een 

jin-tonic of een drankje van jinstberg bij de hand.. Het zou toch 
jinbeciel zijn moesten jullie dit niet doen. We hebben een 

fantastische start gehad en al veel mogen jincasseren. 
 

PS: Dit boekje is ook te vinden om het jinternet 
 

Een stevige scoutslinker, 
De Jin Leiding. 

 
 

Jullie favoriete Buffalo's 2019 - 2020 
 

Tim “Speedy Gonzales” Serranne 
Contract 2015 - 2020 
Geboortedatum 11-07-1997 
Nationaliteit Belg 
Geboorteplaats Gent 

Nummer 7 
Positie Spits 

 

 

Gilles “Rocky” De Zutter 
 
Contract 2015 - 2020 
Geboortedatum 14-10-1997 
Nationaliteit Belg 
Geboorteplaats Gent 

Nummer 1 
Positie Middenvelder 

 

Robin “Bobby” Van De Steene 
Contract 2016 - 2020 
Geboortedatum 28-07-1998 
Nationaliteit Belg 
Geboorteplaats Brugge 

Nummer 98 
Positie Verdediger 

 

 



 

Jan “Vrouwenverslinder” Laevens 
Contract 2015 - 2020 
Geboortedatum 24-04-1997 
Nationaliteit Belg 
Geboorteplaats Brugge 

Nummer 88 
Positie Verdediger 

 

Sergio “De Sergio” Quisquater 
Contract 2019 - 2020 
Geboortedatum 05-07-1965 
Nationaliteit Belg 
Geboorteplaats Gent 

Nummer 69 
Positie Spits 
 
 
 

 
 

RODDELS 

● Wist je dat de Vrouwenverslinder en Bobby eigenlijk 
boeren waren. 

● Benito Raman zijn broer op weg is naar KaaGent. 
● De Sergio nen kleine krijgt 
● Amelie heeft haar vinger pijn gedaan   
● Jin laevens onder een steen leeft   
● Jakke als excuus een verkoudheid gebruikt om niet te 

hoeven werken. 
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Contactgegevens 

Algemene vragen:   jin@scoutshubertus.be 

Gilles De Zutter  0474 70 83 53 

Tim Serranne  0498 74 17 03 

Robin Van De Steene  0471 37 18 38 

Jan Laevens  04 pff oke ja niet bereikbaar 

Or slide in our dm pleaseeee 
 

Uniform 

  

 



 

 

 
 

 



 


