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Vergaderingen 
11/12: Tocht-door-het-donker-vergadering 19u – 21u 

25/12: Geen vergadering 

Vanavond knutselen we erop los! Neem 
allemaal jullie creativiteit en kunstenaars-jas 

mee want we gaan de mooiste kerstversiering 
maken van de hele wereld. 

 

18/12: Kunstenaar-vergadering 19u – 21u 

01/01: Geen vergadering 

Deze avond is er geen vergadering, want het 

is Kerstmis!!! We hebben toch een kleine 

opdracht voor jullie op het einde van dit 

huberke vinden jullie een super coole 

tekening. Kleur deze in en stuur hem naar 

ons door.   

Ook deze avond is er geen vergadering. 

Nee het is geen tweede keer Kerstmis, 

deze keer is het Nieuwjaar!! Je had het 

waarschijnlijk al gezien vorige week, maar 

deze week is er ook een tekening om in te 

kleuren. 

Een tocht door het donker tititititiiiiiii, 
vandaag gaan we met een fakkel door de 
straten van ons mooie Merelbeke lopen, 
met hier en daar een verrassing die wij 

voorzien… spannend he?? deze 
vergadering willen jullie absoluut niet 

missen!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/01: Late-Kerst-en-Nieuwjaar-vergadering 19u – 21u 

15/01: Cinema-vergadering 19u – 21u 

22/01: Casino-vergadering 19u – 21u 

29/01: Geen vergadering 

Trek allemaal jullie comfy-kledij aan (zelfs 

pyjamas en onesies zijn toegestaan) want 

vandaag kijken we lekker gezellig naar een 

film.Het wordt de meest gezellige 

vergadering ooit! Eet zeker nog niet té veel, 

want er zullen snacks aan overvloed 

aanwezig zijn. 

Vandaag trekken we voor één keer onze 

allermooiste kleren aan naar de scouts. Neem 

ook allemaal jullie leukste 

gezelschapsspelletje mee van thuis dat je 

zeker eens wilt spelen met jullie vriendjes. Na 

de super toffe spelletjes organiseert de leiding 

een mega cool feestje met lekkere hapjes en 

drankjes. 

Vanavond gaan we heel veel feest vieren...Weten 
jullie waarom??? We gaan namelijk Kerst en 
Nieuwjaar vieren!! Trek dus allemaal maar 

feestkledij aan !! 
Ohja, even vergeten..leidster Sien is vandaag ook 

jarig...dus er zullen veel verrassingen zijn !! 
JOePiE !!!!!!!!!! 

 

Deze week knijpen we er even tussen 

uit en is er dus geen vergadering. Maar 

niet getreurd volgende week zijn we 

weer van de partij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/02: Modder-vergadering 14u – 17u 

14/02: Cupido-vergadering 14u – 17u 

21/02: Reis-rond-de-wereld-vergadering 14u – 17u 

28/02: Cluedo-vergadering 14u – 17u 

Op deze wondermooie dag gaan we iets heel 
belangrijks vieren! De liefde!! Oooohhh! 

We gaan allemaal spelletjes spelen in duo 
zodat er mooie liefdes kunnen 

ontstaan...Natuurlijk is het belangrijk om iets 
rood aan te doen want dat is de kleur van de 

liefde he…. 
 

Neem jullie trekrugzak mee want 
vandaag gaan we op wereldreis!! We 

bezoeken de Chinese muur, we 
bekijken het Noorderlicht in Ijsland, 
we gaan zwemmen met dolfijnen in 
Zuid-Afrika en gaan Nachos eten in 

Mexico. 
 

Vandaag halen we onze super zotte 
speurneuzen naar boven! We gaan op 

zoek naar wie de dader is, hoe de 
dader te werk is gegaan en welke 
attributen de dader heeft gebruikt. 

Maak jullie alvast maar klaar voor de 
spannendste vergadering van het jaar! 

 

Nadat jullie ons een weekje hebben 
moeten missen, gaan we er dubbel zo 

dik invliegen!! Daarom gaan we het 
leukste doen wat we kunnen doen op de 

scouts…. in de MODDER spelen!! 
JOEPIEEEE 

PS: neem misschien een extra trui/jas 
mee 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

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: 

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

mailto:kapoenen@scoutshubertus.be

