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WiE zIjN wIj Nu EIgEnLiJk?????  

 

Hieronder een korte kennismaking met jullie knappe leiding van dit jaar 
 

We beginnen met de oudste: Lara Van Damme, een 
fantastisch vrouwtje. Wat doet Lara in haar leven? Lara is 
een flinke studente conflict en development studies. 
Hiernaast is Lara een echte poezenmama van Sumi, Elza en 
grumpy sloeber. Lara heeft ook een liefje. Je kan Lara altijd 
blij maken met een frisse cola.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een andere giverleiding is een van onze 2 jonkies. Robbe, 
of zegmaar Jobbe, is even oud als RVDM. Deze straffe 
kerel ziet zo graag sterretjes, dat hij het is beginnen 
studeren.  Dit jaar is Jobbe ook niet de enige Alliet bij de 
givers. En iets Bijzonders, deze man uit G-Town heeft 

een zwak voor glas. 
 

 

Rune, wien is dat in feitelijk?? Rune is deeee 
max! Hij is zeker niet van chocola want hij 
studeert op de unief iets met centjes en op de 
scouts is hij ook de meester van jullie 
doekoes. RV/RVDM of gewoon Rune luistert al 
keer graag naar Netsky en trapt al graag keer 
een balleke (naast de goal, baaaaaaah) 
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Seppe, die dit jaar niet de enige (en beste) Walleyn is bij de 
givers, steekt wel graag eens een spuitje in andermans arm 
en houd zich graag fanatiek bezig met excel bestandjes 
samenstellen. Hij kijkt ook wel graag eens naar de zon en 
neemt dan soms de kleur van een kreeft aan. Hij trapt ook 
wel graag eens op een balletje en is naar zeggen van zijn 
medeleiding zeker een aanwinst op een het veld.   
 
 
 
 
 
 

 

Lena, een van de beste - zo niet DE beste zangeres van 
Hubertus - zal jullie dit jaar voorzien van prachtige tonen. 
Lopen vindt ze leuk, behalve op het uur dat de lessen 
gedaan zijn van SFI (#SCHAAMTELIJKKKK). Je kan haar altijd 
blij maken met een slak, en vooral de naakte. (#plss doe het 
x RVDM). Die chick is zo vegetarisch dat ze de kippen in haar 
armen steek in plaats van haar mond.  
 
 

 

Joachim, Jojo, Jo, Jokke… ook wel gekend als die leider die jullie al helemaal beu zijn na 
afgelopen jaar. Gelukkig heeft hij wel wat goed functionerende hersencellen dus vertrok hij 
maar voor het eerste half jaar naar Parma. Veel woorden hoeven we niet te spenderen aan 
deze profvoetballer, deze profcheater op examens, deze prof uitsteller, deze prof 
pompoenen steler, deze prof in fake roddels 
verspreiden… want velen onder jullie 
kennen hem al van top tot teen. Hopelijk 
komt hij heelhuids terug om het tweede 
semester toch nog te redden want die 
andere 5 sjarels bakken er bittere parma 
van. 
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WIST JE DATJES  
Wist je dat Mare voortreffelijke salade watermeloen-brie maakt? 

Wist je dat Eben graag chillt met de mama van Pieter-Jan? 
Wist je dat sommigen de Sint-Michielsschool maar niet kunnen loslaten? 

Wist je dat Bas een vuile snitch is? #snitchesgetstiches 
Wist je dat Robbe vaak sterretjes ziet? 

Wist je dat de kleren van Jef niet vuil mogen worden?  
Wist je dat Nora M. haar hond super cute is?? 

Wist je dat onze CFO niet blij was met de haarkleur van haar dochter? #notamused 
Wist je dat Maurice verdacht veel op een giraf lijkt? 

Wist je dat Joachim met zijn gat in de Parma is gevallen? #missyouuu 
Wist je dat hij desondanks nog steeds alles beslist?? #kzalkikdawelbeslissen 

Wist je dat RVDM en Robbe nog groen achter de oren zijn? 
Wist je dat Bas will be running for president of the United States 2028?? 

Wist je dat Louis niet kan rollen? 
Wist je dat Winkel niet kan functioneren zonder gerromomentje? 

Wist je dat de knie van Robbe de kom al eens op een ludieke manier verlaten heeft?  
Wist je dat vergaderingen tegenwoordig een familiegebeuren zijn? 

Wist je dat Mauro RVDM onlangs voor het eerst op een andere manier? 
Wist je dat RVDM niet kan smelten?? 

Wist je dat Siemen en Jef hetzelfde kapsel delen? 
Wist je dat Lena de parkeerplaats van Siemen gekaapt heeft? 

Wist je dat Rinus speciaal taart voorziet voor de leiding? 
Wist je dat Lara Van Damme echt wel al heel oud is?? #bommie 

Wist je dat Seppe en Joachim maar geen genoeg kunnen krijgen van jullie? 
Wist je dat Jorunn tegenwoordig in een open bebouwing leeft? 

Wist je dat Cyprian niet kan gaan slapen zonder gele bouwdoos? 
Wist je dat Nora B. de grappigste giver is? 

Wist je dat Simone met zijn saxofoon de Kon. Elisabethlaan onveilig maakt? 
Wist je dat Lara Allegaert al beter leiding kan geven dan ons? 
Wist je dat RVDM niet graag gestoord wordt op een dixie?  

Wist je dat we veel sixpacks verwachten tegen kamp? #fitnessboyzzz 
Wist je dat Kasper wat meer melk moet drinken en minder botten breken?? 

Wist je dat Andreas een fascinatie heeft voor een blauwe Citroën C3?? 
Wist je dat Erinn kei graag monopoly speelt? 

Wist je dat de papa van Elise C. de lokale Marc Van Ranst is? #redderinnood 
Wist je dat “ge zit in mijn stoeltje” echt bullshit is?? 

Wist je dat Luïs kokschool volgt maar wel zijn croque monsieurs laat aanbranden? 
Wist je dat Marden op kot zit in eigen tuin? #privacyplssss 

Wist je dat hemd en das echt een must is? 
Wist je dat ge dat in de Hopper kunt kopen voor geen geld? 
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Wist je dat de schaar klaar ligt voor de mietjes?? 
Wist je dat RVDM nekeer goeeeee steeeeevig leiding gaat geven dit jaar? 

Wist je dat dit de meeste wistjedatjes ooit zijn in een huberke?? 

 
VERGOADERINGEUH 

 
 

Zondag 19/09: OVERGANG   
 
Deze info werd via mail vestuurd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijdag 24/09 - Zaterdag 25/09 - 
Zondag 26/09: FEESTWEEKEND 

 
info vind je op het evenement op facebook 
en via mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag 03/10: GEEN VERGADERING 
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Ja lap, nog maar half begonnen en we hebben er al genoeg van… Geen vergadering vandaag 
daar wij met de leiding een uitje maken, spijtuug! See you guys next week xx 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 10/10: JE BENT EEN MIETJE ALS JE NIET KOMT-
VERGADERING  (14u-18u)  
 
De eerste echte  vergadering van het jaar en tis al oktober?!?! Dat is vreeeee triestig maar 
we beloven dat we vanaf nu volle gas geven en er elke zondag scouts zal zijn.  
 
Wat is het plan vandaag??? Gewoon 
komen en je zal het zien.  
 
Wat moet je meepakken??? Een 
woordenboekje  
 
Op het moment dat dit tekstje wordt 
getypt zitten we met drie van de zes 
leiding in de auto in Duitsland. Naast mij 
zit Lara, ze is een dutje aan het doen en 
Seppe is co-chauffeur. Margaux (jin 
leiding) zit achter het stuur, ze doet dat 
wel goed.  
Rarara wie heeft dit tekstje geschreven? Diegene die juist raadt mag als eerst aanschuiven in 
de 4uurtjes rij. Doei  
 

Zondag 17/10: JAKE PAUL VS TYRON WOODLY-VERGADERING (14u-18u) 

 
IT’S EVERYDAY BRO 
IT’S EVERYDAY BRO 
IT’S EVERYDAY BRO 
I SAID IT’S EVERYDAY BRO 
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Neeneenee, geen paniek! Het gaat hier niet over 
de Disney Channel flow. Ge zout kunnen denken, 
wat doet ne You-Tuber nu in godsnaam in een 
boxring. Awel Jake Paul waagde het zich in een 
boxmatch tegen ‘the one and only’ Tyron 
Woodly. Die 2 wouden wel ne keer een goeie 
DJEB op elkaars gezicht geven. En ja, ze sloegen 
er zeker nie naast.  Maar hebben wij in onze 
scouts eigenlijk een toekomstige boxende You-
Tuber lopen? Of eerder een Tyron Woodly JR.? 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 24/10: GROENDIENST-VERGADERING (14u-18u) 

 
Eén persoon aant werken en de andere 5 staan 
erop te kijken. Dat is gelijk de gemeentewerkers, 
maar dat zien we op kamp ook tijdens het graven 
van den hudo. Want kijk, wa is er nu leuker als 
lekker niets staan doen terwijl de rest het werk 
voor u doet?!?! Maar wie voelt zich nu eigenlijk 
geroepen om later bij den groendienst te gaan 
werken? Dat zullen we vandaag ontdekken. 
 
PS: Tis nie de bedoeling da ge u stoeltje meepakt naar de vergadering 

 
Zondag 31/10: RVDM-VERGADERING (14u-18u) 
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Vandaag gaan we ne keer GOE STEEEEEEVIG vergaderen. Zijme nie van 
chocola en we gaan diene citroen ne keer VOLLEEEEDIG uitpersen. Doen 
alsof we in de VAVAVOOM staan en ons van niets iets aantrekken. RVDM 
fitnesst al graag ne keer en schopt regelmatig wel ne keer op een balleke. 
Houdu dus maar vast aan de takken van de bomen want ‘tzal STEEEVIG 
worden, want aan smelten doen we niet. 
 
Wat moede doen? Kom als RVDM naar de vergadering 
 
 
 
 

 
 

Zondag 07/11: KOEKKOEK JONGEUH-VERGADERING (14u-18u)  
 
Is een reiger,  
Is het een spreeuw,  
Nee dat is het niet, 
Het is KOEKOEK JONGUUUH die je aan 
de hemel ziet 
Amai Mega Mindy, das zooooo voor 
welpen. Stel u voor da ge da kijkt als 
giver. Ma kent er iemand eigelijk D-
Fence? Awel nee? In da geval zal je 
hem vandaag leren kennen 
KOEKOEK JONGUH 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz74Rab0IUg  
 
 
 

 
Zondag 14/11: U DIKKEU MOA ZIT OAN DE ZUID-VERGADERING (14u-18u) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz74Rab0IUg
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Awel als de scheidsrechter bij den Buff ne keer nie meezit dan hoorde da wel ne keer 
luidskeels door de supporters hun keel. 
Ma aan de Zuid, wuk ester doar feitelijk te 
doen?? Ist da skatepark dat daar zo 
plezant is? Of ist dienen Albert op zijn 
paard? De leidingk zout da graag ne keer 
weten. Dus we gaan met ons velo’ke 
vandaag ne keer richting het Gentsu. 
 
 

 
 
Vrijdag 19/11 - Zaterdag 20/11 - Zondag 21/11: WEEKEND 

 
Dat het dan eindelijk tijd is voor dat weekend he, vorig jaar geen gehad dus nu dubbel en dik 
een weekend om nooit te vergeten!! 
We verzamelen rond 19u aan het station van Merelbeke met onze trekrugzak. Wat stop je in 
die trekrugzak? Een matje, slaapzak en alles wat je nodig hebt om een weekend te 
overleven.  
Maak je zak niet te zwaar want je moet die zelf dragen.  
Wat pak je niet mee? Alle dingen die niet mee mogen, jullie weten wel wat.  
 
Op het moment dat dit tekstje wordt geschreven is Lara al terug wakker (zie 28/11) 

 
Zondag 28/11: RONDE VAN EETRIJK-VERGADERING (14u-18u)  
 
jippiejeej, je raadt het nooit……  
Deze vergadering vergt een grote inzet van jullie 
allemaal, stel ons niet teleur.  
Wat moet je voorbereiden voor deze vergadering??? 
Eet niet te veel middageten. Lees: geen.  
Op het moment dat dit tekstje wordt geschreven is 
Lara in dromenland (zie 10/10) 
Margaux zet een dikke schijf op en Seppe heeft 
hoofdpijn en wordt een beetje misselijk. Oh, 
Margaux maakt net een inhaalmanoeuvre. En ik, ik 
ben nog aan het typen aan dit Huberke.  
 

 
 
VRIJDAG 03/12: HEILIGE TURK-VERGADERING (19u-22u) 
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Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. 
Gooi wat in mijn lege, lege tonne. 
Gooi wat in mijn laarsje! 
Dank u, Sinterklaasje! 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. 
Gooi wat in mijn lege, lege tonne. 
Gooi wat in mijn laarsje! 
Dank u, Sinterklaasje! 
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. 
Gooi wat in mijn lege, lege tonne. 
Gooi wat in mijn laarsje! 
Dank u, Sinterklaasje! 

 
 

Hop, hop, hop! Paardje in galop! 
En die beste Sinterklaas, 
die brengt ons heel veel speculaas. 
Altijd in galop! 
Hop, hop, hop, hop, hop! 
Hop, hop, hop! We zitten nu recht op. 
Sinterklaas die komt uit Spanje, 
hij brengt appels van oranje. 
Altijd in galop! 
Hop, hop, hop, hop, hop 

 
 
Wat moet je aandoen op ELKE vergadering:  
 
 

− Een KORTE broek.  

− Een beige scoutshemd. 

− Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

− Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding).  
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Wil je ons bellen???? Dat Kan!! 

 
 
Lena: 0496/62.64.97 
Seppe: 0475/21.53.98 
Jobbe: 0498/40.97.79 
RV: 0488/83.97.88 
Joachim: 0470/26.10.92 
Lara: 0498/46.459.6 

 
  
Of mail naar givers@scoutshubertus.be 

 

Challas drerries 
Xoxo 

mailto:givers@scoutshubertus.be
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We love you all 


