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VOORWOORD 

 

Waarde mede-Sint-Hubertusianen en ouders, 

 

We kijken met de groepsleiding terug op een succesvol eerste semester. Het feit dat activiteiten 
weer zonder bubbels konden doorgaan maakte het aangenamer om elke zaterdag sport en spel 
te voorzien. Hiernaast konden we opnieuw met familie en vrienden genieten van evenementen 
zoals onze jaarlijkse overgang en Herfstwandeltocht. Desondanks zijn we er ons van bewust dat 
de COVID-19 pandemie nog niet over is en streven we nog altijd naar voorzichtigheid binnen ons 
jeugdwerk. 

Met positieve moed kijken we alvast uit naar een nieuw scoutssemester vol spelplezier waarbij 
de leiding alles op alles zal zetten om er een nog een stevige lap op te geven. Net zoals vorige 
jaren staat ons ontbijt ook opnieuw op de planning voor het tweede scoutssemester dus noteer 
alvast de volgende datum om het zeker niet te missen: 1 mei 2022 

In dit voorwoord nemen we ook even de tijd om alle deelnemers van onze Herfstwandeltocht uit 
het eerste semester te bedanken. Ondanks de verschillende COVID-maatregelen en enige 
flexibiliteit van jullie kant uit kon de wandeltocht zonder problemen doorgaan, waarvoor dank. 
Nadat we vorig jaar de wandeltocht moesten annuleren deed het ons bovendien nog meer deugd 
om te zien dat we zoveel deelnemers mochten aanschouwen en onze scouts meer dan ooit bloeit. 

Tot slot blikken we vooruit op onze zomerkampen. Na 2 jaar verwoede pogingen te doen om een 
buitenlands kamp te organiseren voor de verkenners, staat ook dit jaar het buitenlands kamp op 
het programma (mits COVID-19 opnieuw geen roet in het eten gooit). Voor de kapoenen-, 
welpen- en jongverkennertak zal hun kamp gewoon In België doorgaan. Hierover zal gedurende 
het komende semester meer informatie gecommuniceerd worden door elke tak.  

 

De kampdata voor de zomerkampen kan alvast hieronder teruggevonden worden: 

Kapoenen: 3-7/07    Welpen: 1-7/07    Jongverkenners: 1-10/07    Verkenners: 2-15/07 

 

Een stevige linker, 

Lukas, Emiel, Bram & Elias 
Groepsleiding 2021-2022  
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AKABE 

 

Scouts Sint-Hubertus is een onderdeel van het District Brugse Vrije, en als lid zijn wij akkoord gegaan met het 
districtscharter. Een van de zaken in dit charter is de bekendmaking van de scoutstak AKABE. 

AKABE staat voor Anders kan Best, ze staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen 
scouting. Bij Akabe wordt er bewezen dat iedereen een plek kan vinden in scouting. 

 

AKABE KLEIN 

Bij Akabe klein kunnen kinderen met licht tot ernstige mentale beperking en kinderen met een ontwikkelings- of 
emotionele stoornis terecht vanaf 6 jaar tot 16 jaar. Elke 14 dagen op zaterdagnamiddag staat de leiding klaar met 
een nieuwe knotsgekke activiteit. Je kan ze vinden in hun lokalen in de Prinses M. Christinalaan 11. Ook gaan ze elk 
jaar op weekend en op zomerkamp. 

 

AKABE GROOT 

Bij Akabe Groot kunnen mensen met een lichte tot ernstige mentale beperking en mensen met een ontwikkelings- 
of emotionele stoornis terecht vanaf 16 jaar tot 35 jaar. Elke 14 dagen op zaterdagnamiddag staat de leiding klaar 
met een nieuwe knotsgekke activiteit. Je kan ze vinden in hun lokalen in de Prinses M. Christinalaan 11. Ook gaan 
ze elk jaar op weekend en op zomerkamp. 

 

Indien je geïnteresseerd bent om ook mee te komen spelen met Akabe, aarzel dan niet om ze vrijblijvend te 
contacteren op akabe-groot@kareldegoede.be. 
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	 UNIFORM 
 
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout bent en verwijs je naar de waarden van de beweging. Het 
uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor 
een persoonlijke touch. Het uniform is een gegeven dat iedereen op straat direct herkent en dit heeft vele 
voordelen. Wat zeker nog gemakkelijk is aan dit uniform is dat het stevig is en het niet snel vuil wordt. Als jullie 
kinderen eens een bosspel spelen of gewoon stevig ravotten is dit erg handig. 
 
Waaruit bestaat het uniform? 
 
Scoutshemd & Tekentjes (verplicht vanaf de welpen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekens op het hemd: 
(1) Tak-teken  
(2) Groepslintje  
(3) Jaarteken 
(5) Vlaamse Leeuw    
(6) Universeel Scoutsteken    
(7) Lintje België    
(8) Beloftetekens   (Krijg je als je je belofte hebt gedaan) 
 
 
 
Das (verplicht) 
 
Deze groen-witte scoutsdas is een voor elk lid een verplicht onderdeel van het uniform. 
Deze dassen zijn te verkrijgen bij de groepsleiding of takleiding voor €6,00. 
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T-shirts (niet verplicht) 
 
Deze t-shirts zijn ook te verkrijgen bij de 
groeps- of takleiding voor €10,00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pulls (niet verplicht) 
 
Deze pulls zijn in alle maten te verkrijgen bij de groeps-of takleiding tegen de 
prijs van €25,00. 
 

Opmerking: Deze pulls worden slechts één keer per jaar besteld met de hele 
scouts. Tot 31 oktober van elk jaar kan je de maat + naam doorgeven van het 
lid om een pull te bestellen.  
 
 
 
 

 
 
Hoe bestellen/betalen? 
 
Voor dassen, T-shirts en pulls is de makkelijkste manier om de leiding eens aan te spreken na of voor een activiteit. 
 
De meeste tekentjes bieden wij te koop aan. Een andere optie is om gebruik te maken van de Hopper webshop en 
deze thuis laten leveren of gratis laten leveren aan het afhaalpunt in Merkenveld (Loppem) of De Banier (Brugge). 
Je ontvangt een mailbevestiging wanneer de zending vertrekt vanuit het Hopper magazijn, en ook het ordenummer, 
de afhaaluren en het exacte adres van het Hopper afhaalpunt. 
 
Voor scoutshemden is er elk jaar op overgang de kans om een te bestellen bij de leiding. Hiervoor betaalt u €35,00 
binnen de 2-3 weken zal het hemd beschikbaar zijn aan onze lokalen. Indien u dit verkoopmoment gemist heeft, 
kunt u ons aanspreken door het jaar. 
 
Dit alles kan cash betaald worden maar toch prefereren wij het gebruik van overschrijvingen. Dit kan u doen door 
het totale bedrag te storten op BE22 0689 0407 1147 met als vermelding: ‘naam kind +wat er besteld is’. Neem dan 
uw overschrijvingsbewijs mee naar de scouts en dan krijgt u uw besteld item direct mee! Bovendien is het ook 
mogelijk om via de bancontact-app of een QR-code te betalen. 
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INSCHRIJVING 

 

Het lidgeld voor werkjaar 2021-2022 bedraagt 49 euro. 

Hierin is inbegrepen: 

- Het inschrijvingsgeld voor het verbond (32 euro). Dit dekt o.a. de verzekering maar ook alle correspondentie 
vanuit het verbond zelf (boekjes, folders, e.d.). 

- Geld voor onze lokalenkas (7 euro) (elektriciteit, water, gas en onderhoud) 
- Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (6 euro) (Bertjes en brieven) 
- Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal,  ...) 
- Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar (september tot mei) 

 
 
 

Inschrijven gaat via overschrijving: €49,00 overschrijven op het groepsrekeningnummer  

BE22 0689 0407 1147 

met als vermelding: ‘inschrijving naam kind + telefoonnr + geboortedatum’.  

 
Van nieuwe leden moeten enkele contactgegevens worden verkregen voor onze administratie. Gelieve deze dan 
ook mee te delen aan de groepsleiding indien dit nog niet gebeurd is. Het is ook belangrijk dat leden waarvan 
gegevens veranderd is (en waarbij onze informatie dus achterhaald is) dit komen melden.  
 
De gegevens betreffen: 

- Naam en voornaam 
- Geboortedatum 
- Adres 
- Emailadres ouder 
- Gsm/telefoonnummer ouder 

 
Enkel wanneer zowel de contactgegevens als de betaling in orde zijn is uw zoon officieel ingeschreven voor het 
nieuwe werkjaar. 
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	KAPOENEN 
 
Dag lieve lieve kapoentjes! 

Hopelijk hebben jullie ons niet te veel gemist in de vakantie. We zijn weer terug van onze examens en dat betekent 
maar 1 ding: EEN NIEUW SCOUTSSEMESTER!! We zullen er een tof 2e semester van maken!!! Na het semester 
hebben we nog 1 iets om naar uit te kijken: het fantastische kapoenenscoutskamp. De kamplocatie is nog geheim 
maar ik zal het gebied van België al wat verkleinen door te vertellen dat het kamp in West-Vlaanderen blijft.  

We hopen jullie alvast terug te zien op de leuke activiteiten en tot binnenkort! 

Groetjes  

Jullie kapoenenleiding 

 

15 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Schaatspiste Boudewijn 
Seapark) 

Om het nieuwe scoutssemester goed in te zetten gaan we op 
verplaatsing naar het Boudewijn Seapark om een heuse 
schaatsnamiddag mee te maken. Nog geen of weinig ervaring met 
schaatsen? Geen probleem, leider Bram, leider luca, leider 
Alexander of leider Mark zullen voor de nodige begeleiding zorgen 
zodat jullie als echte professionele schaatsers naar buiten komen 
na deze namiddag!  
 
Mee te nemen: 4,50 euro  
 
22 januari: Ice-Age-Vergadering (14u-17u @lokalen)  

Deze middag gaan we helemaal terug naar de ijstijd, de periode met mammoeten en Sabeltant tijgers. 
Kleed jullie allemaal warm aan en vergezel ons om toffe, sneeuwgerelateerde opdrachten uit te voeren. 
Afspraak om 14u aan onze vertrouwde lokalen! 
 
29 januari: Levend Stripverhaalvergadering (14u-17u @lokalen) 

Altijd al eens Kiekeboe, Urbanus of Lambik willen zijn? Dan is vandaag jullie kans! Deze middag spelen we een groot 
spel waarbij alle stripfiguren tot leven komen. Bereid jullie alvast voor door zoveel mogelijk strips te lezen en kom 
verkleed als jullie favoriete stripfiguur! 

5 februari: Levenswegvergadering (14u-17u @lokalen) 

Vandaag voorspellen we het verdere verloop van jullie leven in het grote Sint-Hubertus-Levenswegspel. 
Ben je benieuwd of je als miljonair of beroemde moviestar eindigt? Kom het deze middag van 14u tot 
17u te weten aan onze vertrouwde lokalen.  
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12 februari: Politie en Boefvergadering (14u-17u @lokalen)  

De voorbije weken hebben we enorm veel last van diefstallen aan onze beheerde 
lokalen. Daarom hebben we jullie hulp nodig!! Helpen jullie mee met de boeven op te 
sporen en ze in de gevangenis te steken? Verkleed je als politie of boef en kom je 
amuseren tijdens deze superspannende namiddag. 
	

	

19 februari: Kookvergadering (11u-13u @lokalen) 

Vandaag is de grote opening van het kapoenenrestaurant. Het is vandaag de bedoeling dat jullie je beste 
recepten en kookskills tevoorschijn halen. We zullen ervoor zorgen dat Gordon Ramsey niets is tegenover 
jullie. Van 11u tot 13u aan de lokalen. Breng ook 4 euro mee, zodat we onze derde Michelinster kunnen 
verdienen. 
 
Mee te nemen: 4 euro 
 
26 februari: Hoe vettiger, Hoe prettiger (14-17u @lokalen) 

Ooit al eens willen douchen in Fanta? Of zwemmen in chocolademelk? Vandaag krijgen jullie de kans om 
ook eens goed vuil te worden. Trek jullie speelkleren maar aan en daarmee bedoel ik speelkleren die echt 
heel vuil mogen worden maar dan ook heel vuil. Jullie zullen niet meer te herkennen zijn.  
 
Mee te nemen: kleren die vuil mogen worden 
 
5 Maart: Tarzanvergadering (14u-17u @lokalen) 

AAAAAHAAAAAUUHUHUAAAAAAAA!!!!!!! Het is tijd om jullie uit te leven als echte gorilla’s. Vandaag 
mogen jullie aan lianen zwaaien en tieren net zoals Tarzan. Trek jullie apenpakje maar aan want het wordt 
een echte beestenbende! Afspraak om 14u aan de lokalen. 
 
12 Maart: Kapoenendag (14u-17u @Merkenveld) 

Vandaag is het een speciale dag, want vandaag verbroederen we met andere Brugse scoutsen op de 
supertoffe kapoenendag! Doe alvast maar jullie uniform aan en zet je beste beentje voor om onze scouts 
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het grote kapoenenspel. Afspraak van 14u tot 17u aan 
merkenveld (zie ook hieronder)  
 
Opgepast deze activiteit gaat door op verplaatsing! Adres: Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem 
 
19 Maart: Tour-de-France-vergadering (14u-17u @lokalen) 

Vandaag trekken we naar Frankrijk voor de bekende Tour de 
France. Smeer jullie kuiten maar alvast in want vandaag wordt 
het afzien. De kapoen die gewonnen is krijgt dan uiteindelijk 
de gele trui! Neem ook voldoende rust want je weet wat ze 
zeggen: “De Tour de France win je in bed” – Joop Zoetemelk 
(Goed slapen is essentieel om te herstellen) 
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26 Maart: Verrassingsvergadering (14u-17u @lokalen) 

Wat zal deze vergadering zijn? Niemand weet het, zelfs een paar leiders weten het niet om de verrassing 
geheim te houden. Wat we wel weten is dat het een superleuke vergadering wordt. Ook benieuwd naar 
de activiteit van deze middag? Kom dan van 14u tot 17u naar onze vertrouwde lokalen. 
 
1 april: Casinovergadering (18u-20u @lokalen) 

Op deze avond kunnen jullie eens tonen hoe goed jullie kunnen bluffen (liegen) door je beste pokerface 
op te zetten. Minder geluk bij het pokeren? Geen probleem we hebben ook nog altijd de roulette of de 
slots waar je misschien je geluk kunt vinden! Deze vergadering gaat ’s avonds door en we verwachten ook 
dat iedereen in z’n mooiste uniform komt. Van 18u tot 20u aan de lokalen. 
 
Opgepast: deze activiteit gaat door op een vrijdagavond! 
 

 
9-10 april: Griekse Godenweekend (verdere info volgt) 

In een wereld met minotaurussen, medusa's en hydra's gaan we 
testen of een moedige groep kapoenen waardig zijn om griekse 
goden te worden. Verlkeed je als Zeus of een andere god en kom 
zo snel als Apollo naar de lokalen om op het einde van het 
weekend als goden naar huis te kunnen gaan. Verdere info volgt 
via mail en brief. 
 

 
 
16 april: Geen vergadering  

Na zoveel toffe vergaderingen te organiseren heeft de leiding nood aan wat rust, na een luxueze spa 
behandeling kunnen we volgende week er met veel enthousiasme 
inspringen.  
 
23 april: Paasvergadering (14u-17u @lokalen) 

HET IS PASEN!!! Vandaag kunnen er misschien paasklokken langs vliegen of 
komt de paashaas langs wees. Houd je alvast klaar om paaseitjes te rapen 
vergeet zeker geen mandje mee te nemen voor ze allemaal te verzamelen! 
 
1 mei: Lente ontbijt (verder info volgt) 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we opnieuw ons heerlijk lente-ontbijt. Choco, hagelslag, confituur, 
kaas, hesp … zullen allemaal verkrijgbaar zijn op jullie lekker boterhammen. Nodig dus zeker allemaal 
jullie familie, vrienden en zelfs jullie huisdieren uit voor deze spetterende editie van het lente-ontbijt! 
Verdere info volgt via mail en brief. 
 
Let op deze activiteit gaat uitzonderlijk op zondagochtend door.  

7 mei: Filmvergadering (19u-21u @lokalen) 
 
Ook dit semester gaan we een fantastische film bekijken die zorgvuldig door de leiding gekozen wordt. 
We houden de keuze nog geheim maar we weten zeker dat jullie er van gaan genieten. We verwachten 
jullie in de Sint-hubertuscinema van 19u tot 21u. 
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14 mei: BBQ & Kampvoorstelling (11u-13u @lokalen, 13u kampvoorstelling ouders) 

Vandaag is jammer genoeg onze laatste vergadering van het scoutsjaar 2021-2022 (buiten ons superleuke en 
spetterend zomerkamp gerekend natuurlijk). Maar wees niet getreurd want om het jaar goed af te sluiten is het 
aan de leiding om jullie eens allemaal goed te verwennen. We zullen allemaal gezellig ons buikje vol eten en wat na 
keuvelen over het voorbije jaar.  

Mee te nemen: 4 euro  

Om 13u zijn de ouders ook welkom voor de kampvoorstelling (verdere info volgt) 
 

Het scoutsjaar zit erop. Wij hadden het alleszins super hard naar ons zin! Jullie ook? Het enige wat nog rest 
issssssssssss het kamp!! Wij willen jullie bedanken om te komen naar de georganiseerde activiteiten en hopen jullie 
volgend jaar terug te zien! 

 

Jullie leiding 

 

Luca, Bram, Mark en Alexander  



	 KLEURPLAAT 
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WELPEN 
 

Beste vrienden, amigo’s, deugenieten, maar vooral Welpen van Sint-Hubertus. Een nieuw semester vol plezier en 
vertier staat weer voor onze voeten. We vonden het een fantastisch eerste semester, hopelijk jullie ook?  

De leiding zal er wederom een lap op geven om wekelijks een lach van hier tot in China te toveren op jullie gezichten. 
Jullie kunnen in volgend onderdeel de menukaart aan activiteiten die we aan jullie voorschotelen rustig bekijken.  

Maar eerst, enkele afspraken die nog steeds gelden: 

- kom in uniform (scoutsjaaltje en hemd)  

- wees op tijd, niet 15 minuten te laat, niet te vroeg.  

- wees lief voor elkaar 

 Als er vragen zijn kunnen jullie de leiding altijd bereiken via mail of gsm.  

Email: welpen.sinthubertus@gmail.com  

Gsm:  

Michael: 0478 22 50 80  
Lukas: 0496 30 40 18  
Arthur: 0479 13 67 87 
Senne: 0471 03 80 28 
Stan: 0471 58 72 82 
Seppe: 0468 14 47 40 

 

15 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Schaatspiste BoudewijnSeapark):  

Uit respect voor jaarlijkse traditie gaan we dit jaar terug met zen allen de 
schaatsbaan op. Trek jullie wanten en muts alvast aan, oefen jullie pirouette en 
schaatsen maar! Diegene met de sierlijkste en vlugste schaatsstijl wint.  We spreken 
ook dit jaar af om 14u op de parking van de schaatsbaan in het Bouwedwijnpark on 
ontmoeten jullie ouders daar ook terug om 17u. Tot dan! 
Adres: Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Brugge 

Vergeet niet het bedrag van 4,50 euro mee te nemen, handdschoenen en dikke 
kosuen "#$%  

22 januari: Kookvergadering (11u-13u30 @lokalen) 

Wie van jullie weet hoe je de perfecte biefstuk saignant bakt? Wie heeft er al eens een mousselinesausje 
klaargemaakt voor bij zijn zalmfilet, of chocolade au-bain-marie gesmolten? Vandaag leren jullie alles over perfecte 
cuissons, gaartijden en tafeletiquette op onze kookvergadering. 

Meenemen: 3 euro 
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29 januari: Casino vergadering (16u-18u30 @lokalen) 

 
Welkom in het mooie las Vegas, de stad met de ontelbare casino’s, snelle auto’s en mooie vrouwen. Zet jullie beste 
poker face maar op en trek je chique kostuum aan. Welke welp gaat stinkend rijk naar huis en welke welp helemaal 
zonder geld? Begin alvast maar al goed te oefenen want vandaag gaat het hard tegen hard. Vergeet jullie coole 
casino-verkleedkledij niet aan te doen!  
 
5 februari: Hoe vettiger hoe prettiger (14u-17u @lokalen) 
 
Het is zo ver, dit is Arthur zijn  favoriete vergadering: hoe vettiger hoe prettiger. Vandaag laten we even alle remmen 
los en zorgen we ervoor dat we op het einde van de vergadering niet meer te herkennen zijn.  
 
Mee te nemen: kleren die vuil mogen worden  
 
12 februari: Ruiltocht (14u-17u @lokalen) 

Vandaag keren we terug naar een tijd waar geld helemaal niet bestond, een tijd waar je niets kon kopen maar enkel 
kon wisselen met elkaar. Eenvoudig gezegd simpelere tijden. Nu is het aan jullie om je te bewijzen als beste 
handelaar van de Europese volkeren. We gaan van deur tot deur om jullie handelskills te testen. Zullen jullie er in 
slagen om een appel te ruilen voor een Chinese ‘Ming’-vaas? We komen het vandaag allemaal te weten.  
 
Neem allemaal een voorwerp mee die je wil ruilen. 
 
19 februari: Dude perfect vergadering (14u-17u @lokalen) 

Vandaag infiltreren we in de Belgische YouTube scene door een Vlaamse versie van Dude Perfect te lanceren met 
in de hoofdrollen onze eigen welpen. We oefenen allerlei trick shots in om ze vervolgens met onze GoPro vast te 
leggen. 

Inspiratie opdoen kan via deze link van Dude Perfect: 
https://www.youtube.com/channel/UCRijo3ddMTht_IHyNSNXpNQ 

26 februari: Sportvergadering (14-17u @lokalen)  

We vormen jullie vandaag om tot echte topsporters! Ben je nu een voetballer, basketballer, loper of tennisser het 
kan allemaal op onze sportvergadering. We toveren de koude keuken om tot een droom van elke sportieveling. We 
hebben een zaal voor ons alleen dus kunnen ons volledig uitleven. Vergeet jullie sportkledij zeker niet! 
We spreken af aan de lokalen om 14u en zullen samen wandelen naar de zaal van de koude keuken. Om 17u is de 
vergadering afgelopen. Begin maar al te stretchen en tot dan! 

Mee te nemen: sportkledij 

4-6 maart: Weekend (verdere info volgt) 

Yes, er komt weer een mega tof weekend aan! Weten jullie het thema al? We kunnen jullie alvast meedelen dat 
het niet ‘Star-Wars’-weekend zal zijn. 

Meer informatie volgt, per mail, brief of postduif. 
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12 maart: Wouterdagen (verdere info volgt)  

Hohoho dit jaar gaan wij naar een exclusief welpenevenement! We worden behandeld zoals echte VIPS en zullen 
andere welpen uit Brugge en ommeland leren kennen. Vergeet dus zeker en vast je splinterschoon Scoutsuniform 
niet aan te trekken! 

Deze activiteit zal niet doorgaan aan onze lokalen, info volgt via brief, mail of postduif "#$%  

19 maart: Stadsspel (14u-17u @‘t Zand) 
 
Vandaag gaan wij onze geliefde stad Brugge onveilig gaan maken. Kennen jullie alle 
Brugse straten al of verkiezen jullie toch nog steeds de kaart om te navigeren? 
Bereid je maar voor op een episch spel in onze mooie stad!  We spreken af aan ’t 
Zand, jullie leiding zal in het midden van het plein staan en zorgen dat jullie ons 
goed kunnen zien. Tot dan! 
 

26 maart: Financiële actie (10u30-17u @lokalen) 

Na een alreeds geslaagde financiële actie vorig semester proberen we het nu nog 
beter te doen. Kortom het is money time vandaag! We leuren opnieuw met wat 
lekkers en jullie verkooppraatjes worden op de proef gesteld. Wie van jullie wordt 
de beste deur-aan-deur-verkoper? Het inoefenen van het voetje-tussen-de-deur-techniek en een schattig gezicht 
opzetten kan jullie alvast een duwtje in de goede richting geven. Kom in perfect uniform!   

Meenemen: Lunchpakket  

2 april: Wetenschapsvergadering (14u-17u @lokalen) 

Newton, Einstein, Darwin, … Komen deze namen jullie bekend voor? Het zijn allemaal bekende wetenschappers. 
Maar vandaag mag je deze namen schrappen en die van de welpen in de plaats zetten. Zwaartekracht, snelheid, … 
het is allemaal koek en ei voor onze welpen. Doe jullie labo jas aan en veiligheidsbril want er gaan nog gevaarlijke 
testen aankomen. 
 

9 april: Wout-Lopers-Keuken (11u-17u @kerk van Stalhille, verdere info volgt) 

Trek jullie stevige wandelschoenen maar al aan. We spreken af om 11 uur aan de kerk van Stalhille met ons 
lunchpakket. We maken een mooie dagtocht en zullen deze buurt wat beter gaan verkennen. Eindigen doen we 
aan onze bekende lokalen om 17u.  

Meenemen: Lunchpakket bestaande uit:  ongebakken braadworst, gekookte aardappelen in aluminium folie en 
een potje appelmoes. Voorzie ook een gamel en bestek!  

16 april: Geen vergadering (leidingsweekend) 

Oh no! Geen scouts vandaag, jammer! Sorry lieve welpen maar de leiding gaat er even tussenuit om aan 
teambuilding te doen. Dat is af en toe broodnodig! Soms moet de leiding aan ‘Peer-evaluatie’ doen. We moeten 
onderliggende frustraties en onopgeloste ruzies terug goedmaken. Zodat jullie, onze gastjes kunnen blijven 
genieten van kwaliteitsvolle vergaderingen en een goed samenhangend, op elkaar inspelend leidingsteam. Tot 
volgende week!  
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23 april: Squid game vergadering (14u-17u @lokalen) 

Deze vergadering staat alles in het teken van de populaire Zuid-

Koreaanse dramaserie: 오징어 게임 of beter gezegd Squid Game. Nadat 

we met Ddakji onze teams hebben verdeeld start het overlevingsspel. 
Enkele poepsimpele spelletjes zal ons duidelijk maken welk team naar 
huis gaat met meer dan 45 miljard won (zo’n 33 miljoen euro). Een 
voorsprong bouw je op door volgende games in te oefenen:  

1. Rood licht / groen licht of één, twee, drie piano  
2. Dalgona prikken (aka suikerkoekje prikken)  
3. Touwtrekken  
4. Knikkeren  
5. De glazen brug  
6. Het inktvis spel (finale spel)  

 

30 april: Geen vergadering: (lente-ontbijt zondag)  

Fermé, Geschlossen, Toe op zaterdag! Jammer genoeg is de scouts niet open vandaag. Morgen is het ons scouts 
lenteontbijt en er dienen nog wat voorbereidingen getroffen worden &'(. Tot volgende week! Of misschien tot 
morgen? Jullie (en jullie ouders) zijn alvast allemaal welkom! 

Let op deze activiteit gaat uitzonderlijk op zondagochtend door en is voor de 
hele familie.  

7 mei: Strandvergadering (10u30-17u, Voorkant Station Brugge)  

Aangezien we dichter en dichter bij de zomer komen vindt de welpenleiding 
dat het eens tijd word om onze sandalen en badpakken aan te trekken. We 
gaan naar Oostende !!! We hopen op mooi weer dus neem al vast jullie 
strandballen en zonnecrème mee!  

We spreken af om 10u30 aan de voorkant van het station (kant stad Brugge), 
om 17u kunnen jullie zoonlief op dezelfde plaats terug afhalen.  

Meenemen: zwemgerief, lunchpakket en € 6 euro voor de trein! 

14 mei BBQ-vergadering (17u-19u30 @lokalen)  

We sluiten dit scoutsjaar af met een overheerlijke 3 sterrenmaaltijd. We gaan namelijk samen barbecueën! Zorg 
dat je nog niet hebt gegeten want bij ons zal er heel wat te smullen en te drinken zijn. We gaan samen onze favoriete 
momenten van het voorbije jaar overlopen en zullen al eens vooruitblikken naar ons aankomend kamp. Niet te 
missen dus! We spreken af aan onze scoutslokalen om 17u en ronden af om 19u30. Tot dan! 

Mee te nemen: 2 euro en je eigen stukje vlees (de leiding zorgt voor groentjes en patatjes).  
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Ziezo, dat was het dan, weer een spetterend scoutjaar voorbij! Nu zal de leiding toch wel broodnodig terug achter 
de boeken moeten kruipen. We zullen jullie een tijdje moeten missen. Uit het oog, maar niet uit het hart!  

We zien jullie terug op het ons zomerkamp van 1 tem 7 juli, waarbij we een hele week plezier en vertier zullen 
beleven. Tot dan jongens!  

Scouteske groeten,  

Senne, Seppe, Stan, Athur, Lukas & Michael 
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JONGVERKENNERS  

 

Liefste jongverkenners, 

Na een verlengde kerstvakantie van 3 weken, moeten jullie weer naar school... pfffff MAAR dat wil gelukkig ook 
zeggen dat de scouts weer van start gaat om jullie drukke schoolweek 's zaterdags mee af te sluiten.  

We hebben een aantal leuke activiteiten in petto en kunnen niet wachten om jullie terug te zien in 2022! 

15 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Schaatspiste Boudewijn Seapark) 

Nu de vaccinatiecampagne ten einde is gelopen (voorlopig) kan het Boudewijn Seapark zijn ijspiste  weer 
openstellen voor wat het was gemaakt, nee geen ijshockey… daar is ie te klein voor (hahaha), het is namelijk 
gemaakt voor de voorstelling van scouts Sint – Hubertus on ice (Bambi ain’t got shit on us bwoi). Dus oefen thuis 
alvast maar op jullie pirouettes en achterwaarts schaatsen zodat jullie misschien net als Tonya Harding de eerste 
Amerikaanse vrouw kunnen zijn die een drievoudige axel-sprong uitvoert tijdens de voorstelling.  

Neem misschien ook een paar cheesy oneliners over ijs mee, hier heb je er alvast een paar: Allow me to break the 
ice; Tonight’s forecast… a freeze is coming!; Let’s kick some ice!. Je kan ook een paar films bekijken om wat op te 
steken voor deze vergadering: The Mighty Ducks; Slap Shot; I, Tonya. We zien jullie daar, tot dan. 

Meenemen: 

• 4,50 euro 

• Identiteitskaart om in te ruilen voor schaatsen 

• Warme kledij (jas, muts, handschoenen…) 

 

22 januari: Filmvergadering (19u-22u @lokalen) 

Vandaag zullen we zien wie bang is als IT plots in het donker verschijnt met zijn rode ballon, wie weent als blijkt dat 
Jack en Rose niet samen van de Titanic gered kunnen worden, wie lacht als Tom maar weer eens goed wordt 
beetgenomen door Jerry, wie boos wordt wanneer Lightning McQueen in de steek gelaten wordt, wie medelijden 
krijgt als Eve Wall-E weer niet ziet staan en wie jaloers wordt als Russel stiekem meegaat met Carl als hij met 
ballonnen zijn huis naar Zuid-Amerika stuurt in Up.  

29 januari: Verrassingsvergadering (14u-17u @lokalen) 

Ja hoor, de leiding heeft weer iets speciaals voor jullie in petto. Wat we al kunnen verklappen: het is geen 
ballonvaart, geen citytrip naar Venetië en ook geen chique maaltijd in een vijfsterrenrestaurant. We gaan niet op 
driftcursus, niet op olifanten rijden in Thailand en ook niet op quads veel te snel door de bossen sjeezen. Wat gaan 
we dan wel doen? Goeie vraag. Misschien gaan skiën in Les Deux Alpes, of gaan diepzeeduiken naar het wrak van 
de Titanic. Of bier brouwen in de brouwerij van Duvel Moortgat, of de Eiffeltoren beklimmen.  

Wat we wel al kunnen prijsgeven is dat we zoals gewoonlijk afspreken om 14u aan de lokalen, en dat we daar om 
17u weer terug staan. 
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5 februari: Sportvergadering (14u-17u @lokalen) 

Inwoners van LazyTown (aka jongverkenners) opgelet, want de enige echte Sportacus stuurde de leiding vanuit zijn 
zeppelin een brief waarin hij ons persoonlijk uitnodigt om eens wat te gaan sporten. Trek je sportieve kleren aan 
en smeer je kieten maar in, want het zou wel eens een pittige middag kunnen worden.  

Mee te nemen: sportieve kledij 

12 februari: Valentijnvergadering <3 <3 <3 (14u-17u @lokalen) 

“Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek”, wijze woorden om naar te leven als je het mij vraagt. Voor zij die 
het niet met me eens zijn en toch de liefde van hun leven willen ontmoeten, organiseren we een heuse 
valentijnsvergadering met de beste tips&tricks van ervaren specialisten in dit vak, jullie vertrouwde leiding.  

19 februari: Highland Games (14u-17u @lokalen) 

De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de hooglanden van Schotland. 
Normaal gezien worden de spelen gehouden tussen van die grote, brede Schotten die geen ondergoed dragen 
onder hun kilt, maar misschien zijn enkele van deze disciplines ook wel voor de jv’s weggelegd. Deze zaterdag 
nemen we het tegen elkaar op in onder meer touwtrekken, paalwerpen, kogelslingeren en nog veel meer.  

26 februari: Hollywoodvergadering (14u-17u @lokalen) 

De enige echte Steven Spielberg heeft ons uitgenodigd voor een bezoekje aan de opnamestudio van zijn nieuwste 
film ‘a day in the life of de jv’s’, met niemand minder dan Leonardo DiCaprio als Guillaume, Johnny Depp als Quinten, 
Brad Pitt als Jerre en Rowan Atkinson als Emiel! Hij zocht echter nog wat figuranten en stunt doubles, maar daar 
kunnen jullie hem wel bij helpen?  

5 maart: Jackass vergadering (14u-17u @lokalen) 

“Hi, I’m Johnny Knoxville, and welcome to Jackass”, gezien als 
één van de meest legendarische quotes van de wereld en het 
begin van een reeks van films die kunnen gezien worden als 
een recipe for disaster, maar ook als een pareltje van de eeuw. 
Met de nieuw film “Jackass Forever” heeft de leiding nieuwe 
inspiratie opgedaan voor de meest gekke stunts uit te 
proberen. Vandaag zoeken we daarom uit wie de grootste 
waaghals is in de jongverkenners.  

Indien je wat informatie wil vergaren over dit onderwerp, 
bekijk dan op YouTube alvast wat clips van “Jackass” of bekijk 
één van de vele films (parental advisory explicit content). 

Vrijblijvend mee te nemen: 

• Fietshelm en kniebeschermers 
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12 maart: Financiële actie (10u-17u @Graaf Visartpark) 

Kaviaar, Foie Gras, witte truffel, een mals stukje Wagyu of liever een 
gouden steak van Mr. Salt Bea? Voor ieder wat wils op kamp! Echter 
zullen we onze kas goed moeten aandikken indien we luxueus willen 
eten. In het eerste semester deden jullie het al zeer goed, maar we zijn 
ervan overtuigd dat jullie beter kunnen!  

Info volgt! Oefen alvast jullie puppyface en schaaf je Algemeen 
Nederlands bij!  

19 maart: Reis-rond-de-wereld-vergadering (14u-17u @lokalen) 

“Fasten your seatbelts, make yourself ready for takeoff and enjoy the flight” zei de knappe stewardess van Brussel 
Airlines toen de Jongverkenners van Sint-Hubertus in één middag de hele wereld afreisden. Ze maakten sushi in 
Japan, reden op een olifant in Thailand, deden een toertje met de slee in Noorwegen, leerden een geweer hanteren 
in Amerika, spotten beren in Roemenië, gingen skiën in Zwitserland, aten paella in Spanje, dronken thee in 
Marokko, voederden kamelen in Egypte, leerden Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maltoem kennen in Dubai, om ten 
slotte af te sluiten met een Belgisch frietje op de markt van Brugge!  

Zin in een hoop avonturen (en culturen)? Haal je wereldreiziger-uniform maar uit te kast en wees welkom van 14u 
tot 17u aan de lokalen! 

26 maart: Stalen Ros vergadering (14u-17u @lokalen) 

Deze week worden jullie allemaal met jullie trouwe tweewieler verwacht aan de lokalen, want niets leuker dan een 
mooie fietstocht met de maten! Oefen alvast nog wat op je sprintjes en wheelies want er vallen prijzen te winnen 
voor zowel de rode trui, gele trui, groene trui als bolletjestrui! Verdere info volgt! 

2 april: Kookvergadering (11u-14u @lokalen) 

“Iedereen kan koken” zijn de wijze woorden die chef Gusteau uit de film Ratatouille ons leerde. Maar is dat wel 
zo? Zaterdag nemen we de proef op de som en maken we een chic zesgangenmenu, net zoals ze dat in ‘t Hof van 
Cleve doen.  

Mee te nemen: 2 euro 

8-10 april: Weekend (verdere info volgt) 

Juuuuuujjjjjj! Weer een heel weekend weg met de scouts!! Exacte informatie volgt, maar we kunnen al zeggen dat 
het minstens even leuk als de vorige keer zal worden (en op locatie deze keer!)! Verdere info volgt! 

16 april: Geen vergadering 

In de negende eeuw voor Chr. volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Sinaï, op twee stenen 
tabletten ("tafelen") de tien geboden. Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar de wet op de 
twee stenen tafelen was volgens de Bijbel ‘met Gods vinger’ beschreven. In één van deze tien geboden stond 
geschreven dat de leidingsploeg van scouts Sint–Hubertus altijd in de paasvakantie op weekend moet gaan. Omdat 
dit nu eenmaal de wet is kunnen wij als leiding natuurlijk niet anders, dus geen vergadering voor jullie deze zaterdag. 
Tot volgende week jabronis. 
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23 april: Anti godslastering vergadering (Pasen) (14u-17u @lokalen) 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren 
deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging. Pasen duurt twee 
dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede 
paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd. Dit wordt door de leiding ook wel eens als een blijde 
opportuniteit gezien om een wholesome spel rond deze festiviteit te maken en dit dan te spelen met jullie. Let op! 
We gaan namelijk niet gewoon op zoek naar chocolade eitjes. Hopelijk zijn jullie even eggcited voor een fantegg-
stic day als de leiding. 

1 mei: Ontbijt (verdere info volgt) 

Ontbijt op zondag Dit weekend geen ordinaire vergadering op zaterdag maar een 
heus ontbijt op z'n zondags, en dit voor jullie gebracht door je favoriete leiding 
van Sint-Hubertus en Grimmertinge. Kom zondag eens samen met je vrienden 
en familie genieten van een lekker ontbijtje! Verdere info volgt via mail en brief. 

Let op deze activiteit gaat uitzonderlijk op zondagochtend door.  

 

7 mei: Naar zee (verdere info volgt) 

Wij gaan naar zee 

Naar zee 

En iedereen mag mee 

Quinsys en Charlottje 

Want met twee is maar met twee 

Wij gaan naar zee 

Naar zee 

En iedereen mag mee 

De jongverkenners 

En de leiging 

Mag mee met ons naar zee 

 

Schip ahoi maatjes! Een dagje zee met z’n allen! Een wedstrijdje strandpallet, lekker dobberen in het water, 
meeuwen tellen of een groot zandkasteel maken? Aan zee kan het allemaal!  Leg jullie zwemgerief en andere 
strandspullen (strandbal, palletjes, luchtmatras…) maar klaar en neem zonnecrème mee als er goed weer wordt 
voorspeld.  

Verdere info volgt nog per mail/brief. 

  



 
23 

 

14 mei: BBQ + kampvoorstelling (17u-19u30 @lokalen, ouders welkom vanaf 19u) 

Met spijt in het hart moeten we met heel het leidingsteam van de jongverkenners zeggen dat het scoutsjaar 
jammer genoeg tot een einde is gekomen. Maar deze sluiten we natuurlijk traditiegetrouw af met een goede 
ouderwetse barbecue, waar we allemaal onze leuke ervaring van dit jaar kunnen herdenken onder elkaar en 
vooruit kijken op het komende zomerkamp. De leiding zorgt voor de sfeer, salades en getränke en jullie kijken 
voor een stukje vlees naar keuze. Deze barbecue gaat ook nog gepaard met een spannende voorstelling van ons 
komende zomerkamp, hiervoor zijn de ouders welkom vanaf 19u. 

Mee te nemen: Stukje vlees naar keuze voor op de bbq + 2 euro 

 

De tijd vliegt toch als je je amuseert… Gelukkig is het jaar nog niet helemaal voorbij, want binnen een maandje 
gaan we alweer op scoutskamp naar de ardennen! En voor je het weet start het nieuwe jaar weer en ben je weer 
elke zaterdagmiddag welkom in de Koude Keuken!  

Geniet van de vakantie, en tot volgend jaar!  

Stevige linker van jullie leiding,  

 

Emiel, Guillaume, Jeroen en Quinten 
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WIST-JE-DATJES 

 

Wist je dat.. 

- Michael de oudste leider is van de leidingsploeg … 

- … en hij binnenkort misschien op scoutspensioen zal gaan? 

- De verkenners dit jaar op buitenlands kamp gaan? 

- Onze Herfstwandeltocht meer dan 400 deelnemers had? 

- Onze scoutsfuif na 15 dagen volledig uitverkocht was?  

- Leider Quinten alles met zijn broer deelt? 

- Oud-leider Bavo en leider Emiel Maenhout samen schooltaken maken? 

- Leider Arthur soms een statement durft te maken? 

- Leider Luca de volgende Beethoven is? 

- Je best niet te veel melk bij je béchamelsaus doet? 

- Leider Arthur een politieke carrière ambieert? 

- Een Walkie-talkie nog een serieus centje kost? 

- Nancy de nieuwe/ beste vriendin is van onze scouts?  

- Senne Belgisch kampioen roeien is geworden? 

- Leider Seppe voetbalsteward is? 

- Leider Stan vanaf dit jaar kapitein is op Nederlandse wateren? 
 

- De ramen in de scouts heel fragiel zijn? 
 

- Leider Guillaume zijn auto uit elkaar valt? 
 

- Leider Elias zijn wekker soms niet werkt? 
 

- Leider Quinten nieuwe shampoo heeft gekocht? 
 

- oud-leider Pierre vanaf heden het bankwezen onveilig maakt? 
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VERKENNERS 
 

Beste verkenners, 

We gaan weer van start met een spetterend semester en het startschot wordt gegeven door de zoals altijd super 
fijne schaatsvergadering. We zullen dit semester nog een stevig tandje bij steken om onze bankrekening te spijzen. 
Op deze manier zorgen we er voor dat leider Jaak geen elanden moet neerhalen om eten op ons bord te krijgen. 

De afspraken als gewoonlijk 

- Kom op tijd 
- Vul de vergadering lijst aan op Whatsapp 
- Kom in uniform en met de fiets 
- Vergeet je goed humeur niet! 

Vriendelijke groetjes, 

Jullie lievelingsleiders Jaak, Marchang en Elias. 

15 januari: Schaatsvergadering (14u-17u @Schaatspiste Boudewijn Seapark) 

Jullie staan blijkbaar allemaal op zeer glad ijs bij de leiding, daarom zullen we vandaag eens wat oefenen op jullie 
schaatskunsten. Jullie zullen het kunnen gebruiken in de toekomst! Doe dus alvast je warmste sokken aan en je 
thermisch ondergoed, want het belooft een coole vergadering te worden. Iedereen is dus welkom op het jaarlijkse 
schaatsevenement van Sint-Hubertus.  

Neem 4,50 euro + identiteitskaart mee naar de schaatsbaan van het Boudewijn Seapark. 

22 januari: geen vergadering 

Deze zaterdag geen activiteit omdat we zeer druk bezig zijn met blokken. En nee ik hoor jullie al denken ‘ja maar 
als wij blok hebben kunnen wij nog steeds naar de vergadering komen’, maar uiteraard is de middelbare blok niet 
hetzelfde als de universitaire/hogeschool blok. Zoek dus een leuke bezigheid terwijl wij hard aan het blokken zijn 
en mis ons niet te veel he. 

Een kaarsje branden voor onze examens is ook altijd welkom xxx 
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29 januari: game-vergadering (19u-22u @lokalen) 

Vandaag gaan wij eens als oude rotten in de gamingindustrie tonen aan de jonkies hoe wij zombies neerknallen in 
Call Of Duty 2. Jullie kunnen nog wat van ons leren, wij spelen namelijk niet enkel loserspelletjes zoals Dragon City. 
Vergeet dus zeker jullie G-FUEL niet om de hele avond 360 NO-SCOPES te doen.  

5 februari: Stadsspel (14u-17u, verdere info volgt via Whatsapp) 

Na Brussel ontdekt te hebben tijdens het eerste semester, is het nu tijd om onze eigen prachtige stad te verkennen. 
Hopelijk nu zonder onverwachte corona besmettingen. Neem alvast een vliegenmepper mee om je een weg te 
banen tussen al die vervelende toeristen. 

Meer info volgt in de WhatsApp! 

12 februari: Valentijnsvergadering (14u-17u @lokalen) 

Een vogeltje heeft de leiding ingefluisterd dat jullie al geïnteresseerd zijn in de meisjes. Welke andere dag dan 
Valentijn om deze jeugdige en verwarrende gevoelens eens extra in de bloementjes te zetten. Doe maar jullie 
mooiste kostuum aan om de meisjes van de Koude Keuken te versieren! 

19 februari: Sportvergadering (14u-17u @Sporthal Koude Keuken) 

Na al dat vrouwelijk geweld van valentijnsvergadering moeten we ons eens goed kunnen uitleven. Welke betere 
manier dan onszelf te bewijzen in de oeroude sport van mannelijkheid! Voor slam dunks en rainbowflicks moet je 
dus om 14 uur aan de sporthal van de Koude Keuken staan. Vergeet zeker jullie sportiefste sportoutfit niet. 

26 februari: Jackass vergadering (14u-17u @lokalen)  

In 2000 besloot een bende heren die samen 3,5 breincellen delen op een dag dat hun leven toch maar wat saai was 
en hier verandering in te brengen, Jackass was geboren. De bende is ondertussen oud geworden en hun glorie is 
vergaan, maar gelukkig loopt er in Brugge wel nog een jonge bende rond met eerder beperkt verstand, dus boyyys, 
THIS IS SAINT-HUBERT, AND WELCOME TO JACKASS!!! 

5 maart: sherlock holmes (14u-17u @lokalen)   

Volgens mij zouden moorden echt veel makkelijker opgelost kunnen worden als 
iedereen gewoon zou zeggen of hij/zij/hen/die het was, maar dat is natuurlijk 
mijn mening. Bon, dit terzijde, vandaag is het met moordenaars zoeken en door 
vergrootglazen kijken, beetje zoals in Cluedo maar dan fancy want het is per slot 
van rekening Sherlock Holmesvergadering. 

11-13 maart: weekend (@Leuven, verdere info volgt) 

Ik kan alleen maar zeggen dat het deze keer niet meer zal zijn met sukkelen met 
de patrouilletent, want we gaan op verplaatsing! Naar waar zeggen we uiteraard 
natuurlijk nog niet hahahahaha wat had je nu verwacht hahahaha. 

19 maart: Gezelschapspelenvergadering (19u30-22u @lokalen) 

Het is nog van voor jullie tijd, maar ooit zei Repelsteeltje uit het legendarische filmpje ‘De Meetriks’ van 
Mastermovies: “Ik own je dik. Ik ben de beste van de wereld. Ik own met Scrabble, Pim Pam Pet, en zelfs met 
dwergwerpen.” Ach, nostalgisch (verplicht te kijken voor deze vergadering)! Bon, we gaan dus gezelschapspelletjes 
spelen, kom gewoon af, dan zul je eens te weten komen waarom Elias heer en meester is in Dokter Bibber. 
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26 maart: financiële actie (10u-17u verdere info volgt via Whatsapp) 

“Cash is king” zoals Gandhi het ooit zo mooi zei, dus daarom gaan we vandaag ook volop ons bezig focussen op die 
moneys ($$$, of beter nog, €€€). Aangezien we vermoeden dat jullie bitter weinig weten over investeren in crypto 
en crypto daarnaast ook uiterst volatiel is, gaan we dit doen via een old-skool deur-aan-deur-verkoopactie, breng 
dus je liefste glimlach mee. 

2 april: Terug-naar-de-kapoenentak-vergadering (14u-17u @lokalen)   

Sommigen onder jullie blijken een fanatieke obsessie te hebben met moeders (raar???!!!), waaruit we dan maar 
afleiden dat jullie gewoon nog echte moederskindjes zijn, vandaar dat we jullie deze vergadering ook zo zullen 
behandelen, namelijk als kleine kapoentjes. Vandaag spelen we alle spelletjes die jullie zo graag speelden in de 
kapoenentak, gewoon in een net iets ruwere versie (sadistisch glimlachje). 

9 april: Krankenhausenvergadering (14u-17u @lokalen)   

“BOENK! BOENK! BOENK! BOENK! ALAAAAAARM! JEETJE WAAR IS ALLES NAAR TOE, AAAARGHHH IK ZIE NIETS HET 
IS HIER DONKER OP DIE VERVELENDE FLIKKERLICHTEN NA AMAI WAT IS DIT TOCH???” 

Bovenstaande quote komt van een van de vorige deelnemers van de Krankenhaus-vergadering, klinkt veelbelovend 
niet? Benieuwd wat het inhoudt? Kom dan toch lekker af, het wordt helemaal ganz geil! 

 

16 april: geen vergadering (leidingsweekend)  

Dit weekend is er eentje enkel voor de leiding. In de 
plaats van de zaterdagmiddag jullie oppas te zijn, nemen 
wij even tijd voor ons zelf. We gaan met alle leiding op en 
relaxerend weekend, zo kunnen wij weer volledig 
uitgerust de komende weken jullie zaterdagmiddag 
vullen met dolle pret. Jullie mogen gerust een fotootje 
sturen van jullie saaie zaterdagnamiddag.  

Adios van op ons weekendje congé xxx 

 

23 april: kookvergadering (11u-14u @lokalen)  

Helemaal uitgerust kan de leiding er nu weer aan beginnen. Dit zullen we doen door lekker te smullen van onze 
gekke creaties. Jaja, je hoort het goed. Vandaag gaan we een kookvergadering doen en niet zo maar een 
kookvergadering. We zullen het zo vettig mogelijk maken zodat jullie om 14 uur terug naar huis kunnen rollen en 
voor de rest van het weekend niet meer moeten eten. Vergeet het ontbijt dus deze morgen en slaap maar lekker 
uit zodat je met een lege maag fris en monter om 11 uur aan de lokalen staat. 

1 mei: ontbijt  (verdere info volgt via mail en brief) 

Jammer genoeg is er dit weekend geen activiteit, dit omdat de leiding volop bezig is met het opzetten van het 
jaarlijkse ontbijt. Vorig jaar ging dit door in een take-away formule, maar dit jaar kunnen we weer lekker vroeg 
opstaan om dan samen te genieten van een croissant of een boterkoek. Schrijf jullie dus met z’n allen in om gezellig 
met je gezin, familie of hond te komen ontbijten. 
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7 mei: Dwars door Brugge (tijdstip nog niet gekend, verdere info volgt) 

Hier is ie weer. De lievelings-financiële actie van elke verkenner. Dit jaar zullen we dus weer een centje ophalen bij 
het helpen op Dwars door Brugge. Lekker zweten in de camion en snel bandwerk doen. Ik heb gehoord dat het één 
van jullie talenten is. Wees dus zeker met de voltallige verkennertak aanwezig, want per aanwezige verdienen we 
centen. Verdere info volgt nog via whatsapp.  

(als je naar deze vergadering afkomt krijg je een cool Crew shirt dat je kan rocken in Finland)  

14 mei: BBQ (18u-20u @lokalen) 

De laatste vergadering van het jaar is natuurlijk de classic BBQ. Lekker gezellig tafelen met een lekker vleesje en 
wat aardappelsalade. Hier kunnen we eens een reflectie geven over het afgelopen jaar en wat leuke herinneringen 
ophalen. Lachen, gieren, brullen. Neem dus allemaal jullie vleesjes mee voor op de BBQ, de leiding zorgt voor de 
rest. 

 

Het jaar zit er al weer op, hopelijk hebben jullie er een niet te vergeten verkennerjaar op zitten. We zullen de 
derdejaars missen en de eerstejaars verwelkomen in onze gezellige verkennertak. Maar voor we emotioneel 
worden en de traantjes beginnen vloeien, zullen we van het lang verwachte buitenlandse kamp genieten. 

Stevige linker, 

 

Jullie verkennerleiding 
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DE LEIDING 
 
De eerste persoon afgebeeld per tak heeft de functie van takleider en is zo ook eerste aanspreekpunt binnen de 
tak. Voor meer algemene vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleiding. 
 

kapoenen.sthubertus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Desmet

0479/11.86.29

Bram Vercauteren

0494/79.54.91

Mark De Craemere

0490/39.71.18

Alexander Groenvynck

0495/57.13.57

Kapoenen 
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welpen.sthubertus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael D'hondt

0478/22.50.80

Lukas Vonck

0496/30.40.18

Senne  Stieners

0471/03.80.28

Seppe  Maes

0468/14.47.40

Stan Dejaeghere

0471/58.72.82

Arthur 
Vanryckeghem

0479/13.67.87

Welpen 
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jongverkenners.sthubertus@gmail.com 

 

 

 

verkenners.sthubertus@gmail.com 

 
 

  

Jeroen Michiels

0468/16.83.68

Guillaume Vanden 
Abeele

0477/39.83.83

Quinten Vandenbosch

0477/03.10.25

Emiel Maenhout

0497/52.55.99

Elias Louagie

0479/07.33.09

Emiel Marchand 

0484/43.72.66

Sébastien Jacques 

0476/64.01.76

JV’s 

VK's 
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DE GROEPSLEIDING 
 

Wat doen wij? 

• Website verzorgen 
• Bertjes opmaken 
• Evenementen organiseren (in samenspraak met andere leiding) 
• Leidingsverdeling 
• (Groeps)Administratie 
• Communicatie met ouders 
• Groepsraden organiseren 
• Leidingsploeg ondersteunen 
• Contact met district Brugse vrije  
• Kernraden met ons oudercomité  
• … 

groeps.sthubertus@gmail.com 

 

 

 

Scouts Sint-Hubertus                www.st-hubertus.be 

 

 

Elias Louagie
Koning Leopold III-laan 

120
8200 Sint-Andries

0479/07.33.09

Bram Vercauteren
Elf-julistraat 6
8000 Brugge

0494/79.54.91

Lukas Vonck
Keizer Karelstraat 67

8000 Brugge
0496/30.40.18

Emiel Maenhout
Oostendse Steenweg 

249
8000 Brugge

0497/52.55.99


