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WIE is WIE ?? 
AAPJES:  

Charlotte kan jullie niet missen. Dit is namelijk het derde jaar op rij dat ze 

kapoenenleidster wil worden. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste doet 

Charlotte niets liever dan veel spelletjes met jullie spelen en ten tweede is 

Charlotte soms zelf soms nog een kapoentje. Wat jullie voor de rest zeker 

moeten weten over Charlotte is dat ze vastgoed studeert. De mama's en papa's 

kunnen dus op hun twee oren slapen dat de gebouwen op weekend en kamp 

goed geventileerd en van uitstekende kwaliteit zullen zijn. Tot slot moeten we dit 

jaar zorgen dat Charlotte aapje aap niet te pakken krijgt, want na 2 jaar beertjes-

leidster geweest te zijn, zou ze aapje aap wel eens durven verbouwen naar een 

beertje... 

Lotte is dit jaar het enige groentje bij de aapjesleiding, maar dat maakt ze 
helemaal goed door haar goedlachsheid en spelplezier. Ze staat alvast te 
springen om jullie iedere zondag de tijd van jullie leven te bezorgen! De 
meisjes zullen alleszins een goede vriendin vinden in Lotte, en jongens 
niet getreurd, want Lotte heeft ook een zeer stoere kant hoor! 

 

Leonie kon na een jaartje givers, de kapoentjes niet verlaten. Ze zal er 
alles aan doen om jullie de beste tijd van jullie leven te geven! Leonie 
kent ook heel veel gekke spelletjes! Ook is Leonie altijd op de hoogte 
van de laatste roddels… Zo is er net een nieuw koppeltje in de leiding 

waar ze jullie alles over zal vertellen 🤭. Met Leonie zal je je dus NOOIT 

vervelen! Leonie staat ook bekend als de beste troostster van heel de 
scouts. Als jullie traantjes hebben, zal Leonie die met plezier wegwerken! 
  

Ook Julie, dat een bekend gezicht is voor de oudsten onder jullie, kan de 

kapoentjes nog niet verlaten. Na vorig jaar te starten in de leiding bij de 

kapoenen heeft ze nog niet genoeg van jullie enthousiasme en jullie 

ondeugende trekjes op zondagnamiddag. Julie is altijd klaar voor een 

spelletje en zal altijd doen wat jullie vragen om jullie een leuke tijd te 

bezorgen, maar pas op, wanneer jullie een beetje stout zijn, zal ze het 

jullie zuur maken tijdens 12-uren spel        

De vorige jaren heeft Jonas zich heel hard geamuseerd bij jullie want dit 
is namelijk het derde jaar dat Jonas bij de aapjes gaat leiding geven. Hij 
is dit jaar de enige jongen bij de aapjes, maar geen zorgen! Met zijn 
ervaring en speelsheid zal hij er alles aan doen om jullie elke week een 
supertoffe namiddag te laten beleven. Geen onbelangrijk weetje is dat 
Jonas geneeskunde studeert, jullie zijn dus zeker in heel goede handen 
bij hem! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEERTJES:  

Als enige mannelijke beertjes leiding staat Jelle klaar voor alle 

stoere spelletjes van dit jaar! Het is voor Jelle zijn eerste jaar als 

leider maar hij heeft er ongelooflijk veel zin in. Voor al jullie reken-

vragen kunnen jullie zeker bij hem terecht, aangezien hij volgend 

jaar begint aan de studie fysica & sterrenkunde. Hou Jelle zeker in 

de gaten want hij kan af en toe eens een deugniet zijn! 

Aan enthousiasme zal het zeker niet ontbreken met Amélie erbij. Ze staat 

altijd klaar voor jullie en je kan haar wel zien als de lieve leidster. Voor 

Amélie is het haar eerste jaar leiding en ze is er helemaal klaar voor om 

haar innerlijke kapoen boven te halen. Ze begint dit jaar aan haar studie 

criminologie en zal dus weten wat te doen als er iemand wat uitspookt.  

 

Dit is Annelie, als je haar ziet word je meteen vrolijk! 🤪 Dit meisje 

met het maangele🌜 haar zal altijd klaarstaan om jullie in beweging 

te brengen. Annelie is de beste danser 💃🏽van de kapoenenleiding, 

jullie moeten haar maar eens vragen om de chachacha te tonen. 

Wat Annelie ook heel goed kan is pizza’s 🍕bakken. Ze doet dit elk 

weekend met kapoenenleidster Leonie. Over Annelie valt er nog 

heel veel te vertellen maar het is leuker om dit te ontdekken op de 

vergaderingen. Veel komen is dus de boodschap! 😸 

Onze lieve Lena gaan jullie nog niet goed kennen, na twee jaar 

leiding geven aan de stoere jonggivers kiest ze dit jaar voor iets 

helemaal anders. Jullie! De lieve kleine kapoentjes. Lena heeft er 

al heel veel zin om veel met jullie te spelen en te ravotten. Ze doet 

niets liever. Als jullie een leidster graag vuil willen maken met vieze 

modder dan wilt ze zeer graag vrijwilliger zijn! (hint hint) ze kijkt er 

super hard naar uit om veel te spelen en jullie allemaal te leren 

kennen! Elke zondag zal Lena opnieuw klaar staan met leuke 

nieuwe spelletjes! Naast haar stoere kant is er ook een hele lieve 

kant, als er iets zou zijn, kan je altijd terecht bij Lena Begyn. 

Sien heeft ook nog geen genoeg van jullie want ook zij geeft met 
plezier voor een tweede keer leiding aan de kapoentjes. Bij Sien kan je 
altijd terecht voor een goede babbel. Bijvoorbeeld wanneer je verliefd 
bent op iemand of je hebt eens ruzie met een andere kapoen, is Sien 
het adres waar je moet zijn. Verder staat ze ook elke zondagmiddag 
klaar om leuke spelletjes te spelen en zich rot te amuseren met jullie.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderingen 

27/09: Geen vergadering 

20/09: Overgang 14u – 17u 

11/10: Ravotten-vergadering 14u – 17u 

04/10: Droom-job-vergadering 14u – 17u 

Scouts is vriendjes maken, spelletjes 

spelen en uiteraard ravotten! Vandaag 

wordt een echt scouteske vergadering 

zodat iedereen van jullie zichzelf een 

echte Sint-Hubertusscout kan noemen! 

Wil jij later kapper worden? Of 
brandweerman? Of juf? Of tuinman/vrouw? 
Of politieagent? Of wil jij graag scoutsleider 
worden? Duik je verkleedkoffer in en toon 

ons welk beroep jij later wil doen! 
  

PSje: breng leuke versiering of 
knutselmateriaal mee om ons 

kapoenenlokaal NOG MOOIER te maken. 
Want vandaag gaan we knutselen! 

 

JOEPIE!!! De allereerste vergadering van dit jaar! 
Bereid jullie maar voor op een supertoffe namiddag 
vol spelletjes en nieuwe vriendjes. Om het jaar goed 
te starten leren we vandaag iedereen kennen op een 
originele manier. Wij hebben er alvast heel veel zin 

in! 
PS aan de mama’s & papa’s : jullie hebben reeds 

een mailtje ontvangen waarin vermeld staat of jullie 
zoon/dochter bij de aapjes of bij de beertjes zit. 

 

Normaal gezien organiseren we steeds in het begin van het 
scoutsjaar onze traditionele startBBQ die gepaard gaat met het 

bekijken van de dia’s van het afgelopen scoutsjaar. Door 
Corona kan deze helaas niet doorgaan… MAAR niet getreurt! 

Dit jaar organiseren we Sint-Hubertus Takeaway + 
diashow@home. Voor meer info kunnen jullie een kijkje nemen 

in jullie mailbox of op onze facebookpagina. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

18/10: Hawaï-vergadering 14u – 17u 

23/10: Dag van de Jeugdbeweging 

Dag van de Jeugdbeweging wil zeggen dat 

jullie allemaal in scoutsuniform naar school 
mogen om te tonen dat jullie lid zijn van de 

beste scouts ooit:  
Sint-Hubertus Merelbeke!! 

 

01/11: Piraten-en-zeemeerminnen-vergadering 14u – 17u 

08/11: Sport-vergadering 14u – 17u 

ALLLOOOHAAA! Strand, zon, colaatjes 
en surfplanken… Omdat we door corona 
moeilijk een vliegtuig naar HawaÏ kunnen 

nemen, brengen we Hawaï maar naar 
hier. Haal jullie bloemenkransen maar 

alvast boven! 
 

Ahoj kapoentjes! Vandaag trekken we 

diep in de zee waar de piraten en 

zeemeerminnen leven. Trek jullie 

ooglapjes, piratenbroek of -jurk of 

zeemeerminnenstaart al maar uit de 

kast en misschien vinden jullie wel de 

schat! 

Warm jullie maar al goed op 
thuis, want het is vandaag 

sportvergadering! Dus trek je 
sportschoenen aan, zet je 
beste beentje voor en we 

zullen eens zien wie van jullie 
de sportiefste kapoen is. 

 

25/10: Pannenkoeken-vergadering 14u – 17u 

Njammie pannenkoeken!!!! Omdat 

pannenkoeken zodanig lekker zijn, gaan we 
hier vandaag mee aan de slag. Wie kan er al 

raden wat het vieruurtje zal zijn? 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/11: Regenbogen-en-unicorn-vergadering 14u – 17u 

Regenboogaapjes, regenboogaapjes, 
lalala,...  Kennen jullie dat liedje? Vandaag zijn niet 

alleen de aapjes regenbogen, maar ook de beertjes! 
Maar hoe dan? Verkleed jullie volledig in éénzelfde 

kleur, zodat we allemaal samen een regenboog 
kunnen vormen. 

 

Psje: unicornknuffels zijn ook welkom 

 

 22/11: Op-reis-naar-Mexico-vergadering 14u – 17u 

11/11: Lotte-is-morgen-jarig-vergadering 14u – 17u 

08/11: Sinterklaas-vergadering 14u – 17u 

Hij komt, Hij komt, die lieve goede sint! Mijn 
beste vriend, jouw beste vriend, de vriend 
van ieder kind! Hopelijk zijn jullie allemaal 

braaf geweest, want de sint komt op bezoek!! 

PS: stoute kindjes blijven best thuis, want die 
vliegen in de zak van de Pieten 

 

Zoek jullie sombrero maar alvast in de 

verkleedkoffer want vandaag gaan we op reis 

naaaar… Mexico!!! We gaan heel snel naar het 

mooie Mexico en wie o wie zal de mooiste 

sombrero aanhebben? 

Morgen is Lotte jarig! 

Hieperdepiep hoera! En Lotte 

houdt wel eens van een feestje! 

Vandaag dansen we de beentjes 

van ons lijf 🎉💃 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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). 

Jaarteken 

Scoutshemd 

Korte, groene broek 

Takkenteken

Groepslintje 

Das 

Belofteteken

Lintje België 

Internationaal 

scouts- of  

gidsenteken 

Vlaamse leeuw +  

provincieschildje 

Onze contactgegevens: 

 Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend 
mailadres: kapoenen@scoutshubertus.be 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM 
nummer: 

 
AAPJES:  

Leonie: 0475773766 
Charlotte: 0470088855 
Lotte: 0468116521 
Julie: 0470593414 
Jonas: 0471450816 

BEERTJES:  
Lena: 0496626497 
Amelie : 0470033926 
Jelle : 0497574791 
Sien: 0475351192 
Annelie: 0494084281 

mailto:kapoenen@scoutshubertus.be

