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Hallo jeevees !!!!  

Dit is het eerste huberke van dit scoutsjaar :)) Wij hebben er alvast zin in! Maar we 

zullen onszelf even voorstellen:  

 

Arnold  

 

Hallo, ik ben Arnold of beter gekend als Baloe. Ik ben animator, 

neenee niet speelpleinanimator maar 3D-animator!!! Verder hou ik 

veel van goeie stevige knuffels want je hebt namelijk per dag 

minimaal 8 knuffels nodig. Ik hou heel veel van tiktok dus je mag mij 

altijd tiktoks sturen (enkel als ze echt grappig zijn!!!) 

 

Sien 

 

Heeey, ik ben Sien en na twee jaar liefdevol leiding te geven aan de 

kapoenen ben ik megaaaa enthousiast om aan de leukste tak van 

Sint-Hubertus leiding te geven. Je kan me herkennen aan mijn 

prachtige lach met een scheef randje. Voor je tegen mij praat heb je 

op z’n minst 5 keer je tanden gepoetst. In het dagelijkse leven ben ik 

student rechten met een scheve pink. Voor een dikke knuffel of een 

leuk gesprek moet je bij mij zijn. :) :) :)  

 

Pieter  

Hallooo, ik ben Pieter. Sommige van jullie kennen mij al van bij de 

wolven en nu ga ik jullie nog een jaar entertainen. Ik studeer 

electromechanica, dus als jullie hier vragen over hebben wil ik jullie 

wel helpen. Naast de scouts speel ik ook nog voetbal bij de beste 

caféploeg van Merelbeke en omstreken. Ik ben steeds bereid voor 

een stevig potje voetbal met veel modder.  

 

 

 

 

Lander 

Ik ben Lander, veruit de creatiefste leiding van den hoop. Sommige 

van jullie kennen mij al van bij de Wolven vorig jaar, de rest zal mij 

ook wel snel leren kennen want ik ben super enthousiast op vlak van 

mensen te leren kennen! Vlees zal je mij nooit zien eten, want ik heb 

al sinds mijn 7 jaar geen dier meer gegeten. #veggie4life Ik ben ook 

kei goed in tekenen!!! 
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Jonas  

 

Heyho! Ik ben Jonas Catteau. En meestal gebruik ik mijn achternaam  

omdat ik anders verwisseld kan worden met een andere Jonas die ooit  

leiding was. Als eerste jaar leiding zullen jullie mij waarschijnlijk nog niet 

 kennen, tenzij van Stax want mijn tweede leukste hobby is atleetiekeren  

 in de Koestraat! Ik ga dit jaar veel bijleren als eerstejaar, maar als toekomstig 

 leerkracht Wiskunde zal ik jullie ook veel kunnen bijleren!! :))) PS: ik heb ook 

 een jongere broer genaamd Kasper, bekend van zijn vlekkeloze imitatie 

 van Urbanus. 

 

Julie 

 

Dag lieve jongverkenners, ik ben Julie, jullie nieuwe lievelingsleidster. Ik 

begin dit jaar mijn nieuwe studierichting, Bisnis en Lengwudjes. Ik sta 

beter bekend als DJulie (DJ, Songwriter, Jodelaar), boeken voor 

feestjes kan via mijn website. Ik werk bij Julie’s House waar ik cakejes 

en taarten verkoop (gebruik kortingscode: Djulie2001).  Dit jaar zal het 

leukste van jullie scouts carriere worden, gegarandeerd!! 

 

Floris 

 

Hey ik ben Floris, de minst jonge van de leidtershoop (23 jaar). Mij kun 

je vaak vinden in de bib, want ik studeer namelijk geneeskunde, en 

daar moet je uiteraard heel veel voor studeren. Dus als er een 

probleem is kun je altijd bij mij terecht, alleja voor een fysiek probleem 

eh want ik ben namelijk geen spycholoog. Ook kom je me vaak tegen 

met mn camera, want ik trek heel graag foto’ss. Verder speel ik ook al 

20 jaar gitaar, maar dit hou ik liever geheim voor mijn medeleidink. Dus 

ssshhhhhtttt mondju toe! 
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en dan nu…. du vurgaderinguuuunnn:  
 

Zondag 19/09 (10u-17u) OVERGANG  

Info krijg je via Mail en Whatsapp!!!!!!! ‘t Wordt demaaaaxx! 

 

Zondag 26/09 : GEEN vergadering want: allemaal komen naar dit weekend!!! Lekker 

genieten van een BBQ op zaterdag en de foto’s van de kampen op zondag!!! 

 
 

Zondag 03/10: GEEN vergadering 

De leiding is dit weekend op planningsweekend, opnieuw geen vergadering dus!  

 

Zondag 10/10 (14u-17u/18u)  wie-is-het-vergadering/versier-lokaal-vergadering  

Jullie kennen elkaar al vrij goed maar kennen jullie de leiding eigenlijk wel??? Vandaag gaan 

de leiding hun grootste geheimen onthullen….  

Ons lokaal ziet er ook nog redelijk saai uit dus breng jullie favoriete posters mee en breng 

een cactus mee!  

 

 

Zondag 17/10 (14u-17u/18u) cyclocrossvergadering 

Net als Tiger Woods, Michael Jordan en Ma Long springen we vandaag op ons fiets en 

bouwen we de scouts om tot een heuse cyclocrossbaan!! Kom allemaal met knie, elleboog, 

gebitsbeschermer en helm naar de scouts want veiligheid gaat boven alles. 

 

Vrijdag 22/10 tot zondag 24/10: WEEKEND a.k.a DE SUPERLANGE VERGADERING !!!!  

Woehoee! Eindelijk nog eens op weekend! Dat is dus kei lang geleden he??! We gaan er 

dus een weekend van maken om nooit te vergeten!  

Verdere info volgt! 

 

Zondag 31/10 (14u-17u/18u) HALLOWEENvergadering 

BOOOOOOOOOOOOEEEEEEEE 

Boee Boee Baa Boooo 

Grrrrrrrllllll AAAAAAaaaaaaaaah 

 

Hhh..hhh..heeeluuupppppp 

 

Mwuhahahahahahaha 

 

Zondag 07/11 (14u-17u/18u) garnaalkroketten-vergadering  
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Vorig jaar riep Oostende zichzelf uit tot hoofdstad van de garnaalkroket en hebben daarom 

een garnaalkroketten festival georganiseerd! Deze vergadering organiseren wij ook een 

kroketten festival want kroketten zijn du maaaax.  

 

 

 

Zondag 14/11 (14u-17u/18u) wapenbeweging-vergadering  

Vermits de wapenstilstand al 4 dagen achter de rug is, zijn we weer volop bezig met de 

wapenbeweging. Deze vergadering zullen we ons van onze sterkste kant laten tonen. We 

laten ons zeker niet doen!  

 

Oh ja, breng je scherpste potlood mee ;) 

 

 

 

Zondag 21/11 (14u-17u/18u) ruiltocht-vergadering  

Tijdens de inschrijvingen hebben we dus vernomen dat ruiltochten een van de favoriete 

vergaderingen is van de jeevees. Dus vandaag doen we logischerwijs een ruiltocht. Wij zijn 

toch echt kei leuke, coole, toffe, wijze, grappige, de max leiding he??!!!!!!! 

 

Zondag 28/11 (14u-17u/18u)  Corona B-day vergadering 

Ongeveer 2 jaar geleden sprong onze favoriete microbe genaamd Corona over van een lief 

Vleermuisje in Wuhan op een nietsvermoedende klant op een Chinees marktje! Reden 

genoeg om een groot verjaardagsfeest te geven want Corona krijgt ons niet meer klein 

OOOOOOOOoooooo!!! 

 

VRIJDAG 03/12: Sinterklaasvergadering (19u-22u)  

Tja van die traditie met de goede oude man geraken we dus niet snel af…. We zullen nog 

maar eens doen alsof we braaf geweest zijn zodat onze pollekes gevuld geraken met 

lekkers, en we niet belanden in de zak van P.  

 

Wistjudatjjus: 

 

- Onze Soviet strijder radicaal tegen potloden is en dus liever met wasco’s schrijfdt??? 

- Er 3 mensen onze Whatsappgroep niet leuk vinden.  

- Annabelle haar tafellaken echt trippy is! 

- Er wordt gezegd dat leidter Emile (van de Huskies vorig jaar) veel dingen heeft 

gezegd die wu niet mogen weten!!?!?? 

- Fee een zwembad heeft!!! Whaaat???? Nee echt waar, en ook een gat in haar 

voorruit!!!! 

- Thijs een keei goeje trampoliene heeft! 

- Volgens Mullethead $tan is Arnold Nolle al twintig jaar lang een bouwvakker, en 

Egon (wie?) een uil! 

- Leidter Lander niet goex met deurtrappun overweg kan. 

- Plopsalaat veel leuker is dan de overgank! 

- Marie een heel hoge pijndrempel heefd??????? 

- Als ju wilt weten wie Kaat of wie Lies is,dat je ze moet vragen om je te slaan, want 

Kaat slaat en Lies niet!!! Of was het nu omgekeerd?? 
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- Dat leiter Jonask nog naast Warru en Marie heeft gewoond?  

- Dat papier duur staat. 

- Iedereen heeft hier super schattige huisdieren, echt waar! 

- Catalina haar geduld op de proef werd gesteldtdd!!!!! 

- Kleine colatjes echt zielig zijn!! 

- Wat je weet is niet echt wat je dacht dat het is dat je weet! 

- Jannus heel propere ruiten heeft. 

- Het codewoort Australieje is! 

- Basiel zich op de hudo ontlaad lankst 2 kanten! 

- Julie keigoed spriet kan! 

- Pieter DENKT dat hij keigoed spriet kan? 

- Katoh 2 bekende katten in huis heeft. 

 

 

Onze contactgegevens: 

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

jonggivers@scoutshubertus.be met als subject: JONGGIVERS. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

- Arnold: 0494 15 05 36 

- Lander: 0493 54 95 93 

- Pieter: 0473 99 14 27 

- Sien: 0475 35 11 92 

- Julie: 0470 59 34 14 

- Floris: 0470 01 24 35 

- Jonas: 0489 63 85 93 

 


