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Huberke September-Oktober-November  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dit is AMÉLIE, met haar 3 jaar ervaring is ze de oudste van onze bende. Ze 

is gestart bij de kapoentjes en heeft daarna een jaartje plezier gemaakt bij 

de wolven maar, aangezien ze jullie schattige snoetjes niet kan missen is 

ze dit jaar terug bij de kapoentjes. Ze kan niet wachten om jullie allemaal 

te leren kennen en veel plezier met jullie te maken!  

Dit is SANDER, de jongste spruit van de hoop. Het is zijn eerste jaar leiding maar 

ziet het super hard zitten om met jullie te ravotten in de bossen! Naast de scouts 

is Sander te vinden op de daken van Merelbeke om alle problemen op te lossen 

(voor problemen op het dak : 0493453429). Hij de Bob de Bouwer van Sint 

Hubertus.   

 

Dit is JANNE, ze heeft al een jaartje bij de wolven achter de rug maar is klaar 

voor de kapoentjes dit jaar! Jullie kunnen bij haar altijd terecht voor een 

babbeltje, een roddeltje en een mopje. Janne geeft de beste knuffels van de 

wereld wat zeker van pas komt op kamp. In haar vrije tijd zingt Janne onder de 

douche dus voor een privé concert ben je bij haar aan het juiste adres.  

Hij ziet er misschien nog zelf een kapoentje uit maar PJOTR heeft heel veel zin 

om jullie leiding te zijn! Hij is een echte profvoetballer dus voor een balletje te 

trappen zijn jullie bij hem aan het juiste adres. Het is zijn eerste jaar maar hij 

heeft er super veel zin in om jullie te leren kennen!    

WIST – JE - DATJES :  

 

 Pjotr en Janne hebben nog samen in de klas gezeten  

 Janne & Amelie zijn beste vriendinnen maar ook Pjotr & Sander 

zijn beste vrienden  

 Sander is verliefd op één van de meisjes leiding  

 Één van de meisjes leiding is ook op Sander verliefd  

 Pjotr haat spruitjes  

 Amélie heeft 4 katten en 7 honden  

  Janne heeft 36 paar schoenen  

 

 

https://pngimg.com/download/57554
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Zondag 18/09 : Overgang 

Joepieee de start van het nieuwe scoutsjaar! Vandaag een iets langere vergadering zodat we elkaar 

goed leren kennen. Voor de nieuwste onder ons, doe kleren aan die vuil mogen worden. Verdere 

info volgt via mail & whatsapp  

Wij kijken er al naar uit!!  

  

Weekend 23/09 - 24/09 : Hubertusfeesten 

 

Zondag 25/09: Geen vergadering 

Jullie zullen ons een beetje moeten missen deze week want de leiding is druk in de weer met het 

opkuisen van hubertusfeesten.  

 

 Zondag 2/10: Geen vergadering 

Ook deze week zullen jullie ons nog een weekje moeten missen aangezien de leiding op weekend is, 

tot volgende week!  

 

Zondag 09/10: (14u-17u) : De Eerste Echte Scouts Vergadering  

Vandaag leren jullie wat het is om een echte scoutser te zijn. We leren elkaar een beetje beter 

kennen en ook gaan we alle typische scoutsspelletjes spelen. Amusement verzekerd vandaag! Zorg 

maar dat jullie kleren aanhebben die vuil mogen worden, want bij een echte scouts vergadering 

hoort…. MODDER!!!!  

 

Zondag 16/10: (14u-17u) : Bob de Bouwer Vergadering  

Hopelijk zijn er onder jullie een paar handige harries die weten hoe ze iets 

in elkaar moeten zetten. Jullie mogen vandaag zeker verkleed komen als 

een echte bouwvakker. Er is wel eens een grote kans dat we vandaag zotte 

kampen gaan bouwen in het bos, een echte stoere vergadering vandaag 

dus!  

Om het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten presenteert  de 

leiding HUBERTUSFEESTEN, allen welkom!  

 

Info op de sociale media & via mail  

 

 

https://gamebanana.com/sprays/66283
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging 

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts! 

 

Zondag 23/10: (14u-17u) : Snoep & Koek Vergadering  

De gouden tip van vandaag is om nog niet te veel te eten voor 

je naar de vergadering komt. Vandaag komt de droom van elke 

kapoen uit en eten we ons buikje rond met zoetigheden.  

 

Zondag  30/10: (14u-17u) : Halloween vergadering  

BOEHHHHH spooky season…. Kom vandaag verkleed in halloween – 

thema. De engste pompoen / heks / tovenaar / spookje / … krijgt een 

beloning. Verkleed jullie ook lekker warm want we kunnen wel eens een 

halloween tocht in het bos doen.  

 

Zondag 06/11: (14u-17u) : Bake – Off Vergadering  

Vandaag gaan we bakken!!! Jullie mogen voor één keer echte koks zijn& tonen aan ons hoe goed 

jullie kunnen koken :), vergeet je keukenschort niet en je kookkunsten natuurlijk ook niet. En niet te 

vergeten: DE JURY, wij zullen eens proeven van jullie gebakje, en bepalen of jullie verder kunnen 

koken thuis voor jullie mama of papa, of misschien beter niet? 

 

Zondag 13/11: (14u-17u) : OP STAP – Vergadering  

Schud jullie benen al maar los want vandaag gaan we veel stappen. We zoeken eens een andere 

locatie op dan onze vertrouwde en geliefde bossen. Stapschoenen zijn een aanrader vandaag.  

 

Zondag  20/11: (14u-17u) : Crea Bea Vergadering  

Welke kapoentjes zijn creatief? Welke kapoentjes knutselen er graag, wie tekent er graag? Wie wil 

graag een bandje maken voor zijn mama of papa? Een teampje kapoenen die het lokaal wil 

versieren? Kom dan zeker naar de vergadering vandaag! We maken er een super leuke creatieve 

vergadering van! Vandaag mag je zelf kiezen wat je maakt, hoe je het maakt! Tot sebiet! 

PS: als je versiering over hebt thuis, die je niet meer gebruikt, altijd welkom dan doen we er iets 

leuks mee in het lokaal :) (lampjes, vlaggetjes, …) 
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Zondag 27/11: (14u-17u) : Onesie & Pyjama Vergadering  

Hoe leuk is het dat jullie vandaag in jullie pyjama of onesie mogen komen?!?! MAAAAR vergis jullie 

niet, vandaag gaan we absoluut niet slapen misschien wordt dit wel de meeste actieve vergadering 

ooit.  

 

Zondag 04/12 (14u – 17u) : Sinterklaas Vergadering  

Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint! Welke kapoentjes zijn er dit jaar allemaal braaf geweest? De 

sloebers onder ons zullen moeten oppassen voor de zak van de pieten. De leiding heeft een klein 

vermoeden dat de sint wel eens zou kunnen langs komen vandaag dus zorg er maar voor dat jullie 

alle liedjes goed kunnen mee zingen.   

 

 

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). 

 

Onze contactgegevens: 

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

kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: BEERTJES – kapoenen  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Amélie : 0470033926  

Janne : 0490434890  

Sander : 0493453429  

Pjotr : 0488487691  

 

Handig om te weten :  

- Om mee te mogen op kamp verwachten we dat de kapoenen +/- 15 keer komen naar de 

vergaderingen  

- Wie flink is op de vergadering maakt kans om beertje-beer mee naar huis te krijgen  


