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DAG LIEVE JV’TJES!!! Zoals gezegd hier het eerste Huberke met alle geheimen en wist-je-
datjes en natuurlijk de vergaderingen!! Wij zullen ons eerst ne keer voorstellen (zodat ge niet 

een heel jaar moet raden wat onze namen zijn he) en dan komen er allerlei leuke 
vergaderingskes. We lieten onze fantasie de vrije loop gaan ergens op een buske op reis in 
Cyprus, wa moede anders doen op zo nen bus? (Jaa jullie leiding had veel  langer vakantie, 
das een beloning omdat wij leiding van jullie zijn xp.) Als er echt dringende vragen zijn laat 

maar weten he, ma anders tot op den overgang.  
Tgaaaaaat kweeenie hoe wijs worden echt waar!!! 
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Wist je dat wij heel veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar??? 
Wist je dat jullie wel echt met heel veel jv’s zijn?? Een beetje TE veel maja bon 
Wist je dat we lang hebben moeten doen om jullie allemaal aan huis te gaan inschrijven?  
Wist je dat Oscar De Corte en Natan De Corte dezelfde achternaam hebben maar 
totaaaaal geen familie zijn van elkaar?? :o 
Wist je dat we dit jaar met één Noor, één Norah en 2 Nora’s zitten? Amai jullie waren heel 
origineel in het kiezen van namen. 
Wist je dat Fran al 2 jaar niet meer in Sint-Amandsberg woont maar we wel aan dat huis 
stonden om haar te gaan inschrijven??? #domvanons 
Wist je dat leider Victor de broer is van jv Oscar en leidster Margaux de zus is van jv 
Baptiste?  
Wist je dat jullie ELKE vergadering wanneer het warmer is dan 0 graden celsius een korte 
broek moeten aandoen want dat we die anders afknippen? HAHAHAHAH 
 

 
22/09: overgang  14:00-18:00  
Zoals elk jaar nemen we afscheid van de tweedejaars van vorig jaar en 
zeggen we hallo tegen de nieuwtjes. Wij verwachten jullie in pefect 
uniform en met veel enthousiasme. Probeer ook allen zeker te komen 
zodat we iedereen kunnen leren kennen! 
 

28/08: Startbarbbq   
Deze leuke dag start om 14 uur op ons scoutsterrein en om 
15 uur gaan de dia’s van het vorige scoutsjaar van start. Vraag maar aan jullie 
lieve oudertjes om jullie in te schrijven voor de heerlijke bbq. Voor meer info 
over deze fantastisch leuke dag → zie mail.  
 
                06/10: Fortnite-vergadering 
14:00-18:00 

We merkten bij de inschrijvingen dat jullie (en 
vooral de jongens) helemaal weg zijn van 

Fortnite. Daarmee gaan we dit jaar van start met 
leuke game-spelletjes in real life en zullen we wel 

ne keer swishen. Oefen maar goed want de 
skillzzzz kunnen wel van pas komen xp 

 
 
13/10: La casa de Papel vergadering 14:00-18:00 
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao cioa…. Jullie kennen het waarschijnlijk 
wel. Vandaag overvallen we de Merelbeekse banken met onze Dali-
maskers en zetten heel het dorp op zijn kop. Ja, jullie hebben het al door, 
we gaan op verplaatsing‼ Neem dus zeker allemaal jullie tweewieler mee.  
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20/10: Doe-je-vuile-kleren-aan-
vergadering 14:00- 18:00 
Herinner je je nog de tijd dat je een kapoen 
was? Naar die tijd gaan we vandaag terug. 
Ravotten in de modder, kampen bouwen, 
spelen met leventjes,…  
We zullen dit natuurlijk wel aanpassen aan 
jullie niveau want ja, voor de pubers mag 
het niet te kinderachtig zijn heee.  
 
27/10: VANDAAG IS HET GEEN VERGADERING WANT JULLIE LEDING IS WEG‼! AMUSEER 
JULLIE MAAR OP JE EENTJE XXXXX 
 

 
  03/11: Fastfood-vergadering 14:00-18:00 
 Vandaag gaan we fretten, fretten en nog eens fretten. Kom met je 
fiets, we beloven dat het zééééér plezant zal worden.  
 
 
 

10/11: Wapenstilstand- vergadering 14:00-
18:00 

Wapenstilstandsdag op 11 november is de 
jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 

november 1918, die het einde betekende van de 
Eerste Wereldoorlog. Nederland - waar van de Eerste 

Wereldoorlog geen sprake was - spreekt over 
Wapenstilstandsdag, Belgen en Vlamingen spreken 

over Wapenstilstand. 
 
15/11-17/11: Weekend  
Hoeraaaaa we gaan op weekend‼ Waar het is verklappen we niet maar we laten alles wel 
weten via mail aan jullie ouders. Bereid je er al maar op voor want het wordt een heftig 
weekend (en vraag aan jullie leerkrachten om toetsen en taken voor na het weekend uit te 
stellen)!!! 

 
24/11: Bake-off-Hubertus 14:00-18:00 
Jammerrrrr maar dit is de laatste zondagvergadering voor het 
eerste semester. Om het mooi af te sluiten gaan we op zoek naar 
de beste bakker van de jv’s. Oefen maar al op het opkloppen van 
eieren en het maken van beslag winnaar kan vandaag wel eens met 
zijn gat in de boter vallen‼ 
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29/11: Doe-je-stevige-stapschoenen-aan-vergadering 19:00-22:00 
We gaan op dropdropdropping‼! Dit wil zeggen: doe gepaste kledij 

en goed schoeisel aan want we gaan vele kilometers afleggen 
vanavond. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: jonggivers@scoutshubertus.be 
 

Lara: 0498464596 
Lena: 0496626497 

Margaux: 0487652690 
Ferre: 0471451245 
Victor: 0483391117 
Egon: 0494192304 

Florian: 0484871914 

 

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) 
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