
Scouts Sint-Hubertus (jongens) 
Scouts Grimmertinge (meisjes) 

PRESENTEREN

11 SEPTEMBER 14U TOT 17U
OPEN ACTIVITEIT VANAF 6 JAAR 

BRENG AL JE VRIENDJES MEE!



Meissjesscouts Grimmertinge... 

...is een toffe bende meiden die al meer dan 30 jaar lang elke zaterdag sa-
menkomt om leuk te ravotten, te spelen en gekke avonturen te beleven.
Onze scouts wordt in vier verschillende groepen ingedeeld: de Kapoenen,
de Kabouters, de Jonggidsen en de Gidsen. 

Kapoenen (°2015 & 2014)
De kapoenen leren op een speelse manier in
groep te leven en spelen. Hun levendige
fantasie zorgt ervoor dat ze op reis kunnen
naar eender waar, met eender wie, om
eender welk probleem op te lossen. 

Kabouters (°2013, 2012, 2011)

De kabouters leren al wat meer dingen
zelf doen. Het is een enthousiaste bende
die geregeld al echt samen kan spelen.
Lang stilzitten is niet aan deze
nieuwsgierige kadetten besteed. Ze halen
graag kattenkwaad uit en mogen geregeld
hun creatieve talenten bovenhalen. 

Jonggidsen (°2010, 2009, 2008)

Ze zijn stilaan ‘groot’ geworden en mogen
de echte wereld gaan verkennen. De
spelen worden al heel wat avontuurlijker
en de vriendengroep heel wat hechter. In
de zomer gaan ze voor het eerst op
tentenkamp waar ze leren sjorren,
kaartlezen, vuur maken... 

Gidsen (°2007, 2006, 2005)
De gidsen worden stilaan wat
zelfstandiger. Deze jonge ondernemers
nemen zelf beslissingen en bouwen
samen aan een gezamenlijk doel. Samen
beleven ze avon- turen waarvan ze de
herinneringen levenslang zullen
koesteren! 



Jonggensscouts Sint-Hubertus... 
... is een speelse groep die ruimte geeft aan kinderen en jongeren om ande-
ren te ontmoeten, vrienden voor het leven te maken en creatief te zijn. Spel,
creativiteit en buitenleven: daar draait het allemaal om in onze scouts. 

Kapoenen (°2015 & 2014)

Na een jaar van spelen, knutselen
en plezier trekken we met de
kapoenen voor de eerste keer op
kamp! Het kapoenenleven staat
voor pret, fantasie en expressie. 

Welpen (°2013, 2012, 2011)

Hier leren we zelf dingen doen. Ons eigen
lokaal inrichten, muziekinstrumenten
maken, in bomen klimmen, kampen
bouwen en nog meer spannende dingen. In
de sfeer van het Jungle- boek of een
kabouterverhaal beleven we al deze
activiteiten in kleine ploegjes. 

Jongverkenners (°2010, 2009, 2008)
We gaan een stapje verder. Op tocht
met de rugzak en vuurtjes stoken. Zo
leren we de kneepjes van scouting. We
wagen ons aan meer. Een vlot sjorren,
op tweedaagse gaan met je patrouille,
woudlopen en dan het tentenkamp in
volle zomer. Dat is pas spel zonder
einde! 

Verkenners (°2007, 2006, 2005)
De kans om te experimenteren, mee te
beslissen en te gekke dingen te ontdekken.
We wagens ons aan grote projecten. Een
metrospel in Brussel, op overlevingstocht
gaan of een fuif in elkaar boksen. Soms
zitten we ook gewoon gezellig wat bij el-
kaar. 



BEZOEK ONZE WEBSITES EN FACEBOOKPAGINA'S VOOR MEER INFORMATIE 

Contact 
Sint-Hubertus 
Lukas Vonck 
GSM 0496/30.40.18 
groeps.sthubertus@gmail.com

www.facebook.com/ScoutsSintHubertus 

www.st-hubertus.behttps://grimmertinge.be

www.facebook.com/scoutsgrimmertinge

Locatie
Legeweg 269b, 8200 Sint-Andries

Febe Baekelandt 
GSM 0498/50.41.71
groepsgrimmertinge@hotmail.com 
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