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Heytjes, dit is alweer het vierde huberke van het jaar. Amai de tijd vliegt nogal!!!!????? Sebiet 
moeten wij hier samen op reis (jaja Lies tis KAMP) en kennen we elkaar nie eens ofzo?????? 
Gelukkig hebben we enkele wist-je-datjes van tijdens onze takraad om dit probleem te voorkomen  
:----------) 

 

Wist je dat: 

• Margot liever de zee heeft dan Ardennen 

• Cedric en Tim mee gaan als fourier 

• Cedric int boekske staat van S&G Vlaanderen door Lies 

• In Portugal de café’s open zijn tot 22u 

• Casper naar het Eiland aant kijken is (zever, gezever) 

• Casper verbrand is. Echt ne rooien kop 

• Lara tegen Casper zei: veel smeren zodat ge vettig naar u bed gaat 

• Bram een idee heeft: Zaterdag om 13u naar delhaize voor vodka net voor sportdag, Margot, 
Lara en Casper zeggen toe.  

• Cedric Coke heeft gesnoven op klein kamp 

• Margot gisteren samen was met Esther op kot van Luna en die deden XTC  

• Casper 50 euro zou betalen om in elk gelukskoekje bij de chinees zijne nummer te laten 
zetten 

• Margot onder een deken fluistert. #roddelen 

• Casper vraagt of er nog nuttige dingen gezegd gaan worden. Wat wordt zijn eerste nuttige 
vraag? 

• Tim cool is 

• Lara goe is in mopjes maken 
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Zondag 02/05: Zonen en dochtersVergadering (14u- 18u)  

Vandaag maken jullie voor de tweede keer deel uit van de leidingsploeg. Zet jullie beste beentje voor 
en toon hoe veel beter jullie zijn in het leiding geven dan die anciens!  

 

Zondag 09/05: MoederdagVergadering (14u - 18u) 

Breng allemaal een zelfgeschreven gedichtje mee over jullie mama en haar lievelingsbloem. Vandaag 
strijden we om de beker: wie heeft de leukste (of knapste) mama onder ons 
allen??????????????????  

 

 

Vrijdag 14/05: SuikerfeestVergadering (19u-22u) 

Het Suikerfeest (ook Einde Ramadanfeest / Ied-al-Fitr Arabisch: رطفلا دcع  , `id-al-fitr) is 
een islamitische feestdag waarop het einde van de vastenmaand ramadan gevierd wordt. Deze 
feestdag vindt plaats op 12 mei.  

Omdat we met zoveel gelovigen onder ons zitten, vinden wij het noodzakelijk om deze feestdag ook 
te vieren. Wij hopen dat jullie goed gevast hebben en niet gezondigd hebben. Indien je dit wel 
gedaan hebt, ben je niet welkom. Grtjs  

 
Vrijdag 21/05: PinksterenVergadering (19u - 22u) 
 
Wie weet wat er gebeurd is op Pinksteren?????????? Wie ons dit als eerste kan vertellen (real life, 
sms, instagram, snapchat, tiktok jwz) krijgt een prijs. (Prijs = beloning voor een bijzondere prestatie in 
een wedstrijd, spel enz.)  
Tip: iets met Jezus. 
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Vrijdag 28/05: Volle maanVergadering (19u - 22u) 
 
In de nacht van 27 mei op 28 mei is het volle maan. Dit is dé kans om onze 
spiritualiteit aan te spreken. Oefen alvast op voorhand en vertel ons op deze 
vergadering jullie bovennatuurlijke ervaringen. Heb je je derde oog kunnen 
openen???? Heb je een persoonlijke mantra ontwikkeld??? Heb je je zesde 
zintuig gevonden??? Wij zijn benieuwd. 
 
Vrijdag 04/06: Ruhollah Khomeini Vergadering (19u - 22u) 
 
Op 14 Khordad van de Iraanse kalender (wat overeenkomt met 4 juni 2021) wordt jaarlijks het 
overlijden van Ruhollah Khomeini herdacht. Khomeini (24 september 1902 - 3 juni 1989) was een 
Iraans ayatollah (de hoogste geestelijke rang binnen het sjiisme) en de leider van de Iraanse 
Revolutie in 1979. Van 1979 tot 1989 stond hij aan de macht in Iran en vormde het land om naar een 
streng islamitisch-fundamentalistische staat. 
 
Omdat deze man voor ons allen een groot voorbeeld was, stellen we voor om een gedenkingsdienst 
te houden. Kom liefst int zwart als je een beetje respect hebt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Vrijdag 11/06: VaderdagVergadering (19u - 22u) 

 
Nu we weten wie de leukste moeder is, moeten 
we natuurlijk ook strijden om de tofste vader. 
Wie zijn pa kan het snelst ad fundumen? Wie 
zijn papsie kan het best barbecueën? Wie zijn 
vake kan het mooist zijn gras afrijden? Breng 
zeker je oudeheer mee om dit uit te testen. 
 

 
Vrijdag 18/06: SushiVergadering (19u - 22u) 

Jaarlijks is het op 18 juni 'Internationale Sushi Dag' (International Sushi Day). Een Facebook-initiatief 
van Chris DeMay die in 2009 een sushi fanpage maakte en al snel miljoenen volgers had. Daarop 

werd besloten de 'Internationale 
Sushi Dag' op 18 juni in het leven te 
roepen. 

Zoek het recept op van je favoriete 
sushi en neem dit mee naar de 
vergadering. We gaan onze eigen 
nigiri, sashimi, maki, uramaki en 
temaki maken. Jummie!!!!  
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

ü Een korte! groene! broek. 

ü Een beige scoutshemd. 

ü Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

ü Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen of jobaanbiedingen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 
jin@scoutshubertus.be  

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummers: 

• Bram: 0476/ 40 11 27  

• Margot: 0497 /06 86 96  

• Casper: 0491/ 02 23 25  

• Lara: 0498/ 46 45 96  

 


