
Pioniers Huberke 

Minimalistische editie 1 

 
Leidingsgroep Pioniers 

 

leiding 1: +32 496 25 06 61 Jacob 

leidingk 2: +32 470 29 63 85 Zoe 

leidink 3: +32 484 87 19 14 Florian 

leidinkje 4: +32 471 90 17 03 Hanna 

leidinketje 5: +32 494 19 23 04 Egon 

leidinkietje 6: +32 489 37 72 46 Aron 

nummer 7: +32 476 28 48 34 Toon  

 

 

Aanwezigheden 

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar voldoende kent tegen de start van het kamp wordt er 

verwacht dat jullie doorheen het jaar zoveel mogelijk komen naar de vergaderingen (min 15 

keer). Indien we aan het einde van het scoutsjaar merken dat we bepaalden van jullie te 

weinig gezien hebben, is het mogelijk dat we jullie niet meepakken op kamp. Om die reden 

worden ook dit jaar aanwezigheden bijgehouden op de vergaderingen. Het is natuurlijk altijd 

mogelijk dat je door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Laat je dit voor de vergadering 

aan ons weten dan is dat geen probleem en gaan wij enkel een beetje zeer triest zijn.  

 

 

Vergaderingen 

 

 

- Zondag 19/09: overgank 

Oeeee spannend, met zen allen overgaan. Eens zien welke epische Vlaamse locatie we dit jaar 

mogen terroriseren. Verdere info volgt via de andere kanalen. 

 

- 24-25-26/09: geen vergadering want: 

Spreekt voor zich denk ik dan, be there or be vierkant. 

 

  



 

 

 

- Zondag 03/10: GEEN vergadering – leidingsweekend 

Ook de leiding moet elkaar een beetje leren kennen, anders wordt het op de scouts soms een 

beetje AWKAWDRD. Daarom gaan wij er een weekendje op uit om jullie even te vergeten, 

tot volgende week KINDERS. 

 

- vrijdag 8/10 – zondag 10/10 Weekend 

Joepie ja hoy! We vliegen er direct gelijk halve zotten in en vertrekken direct op weekend… 

Verdere informatie zal ook via andere kanalen worden medegedeeld. Het wordt alvast 

VETNEIGCOOL. 

 

- Zondag 17/10: minimalisme-vergadering (14u-18u) 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 1 

 

 
 

- Zondag 24/10: vergadering (14u-18u) 

 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 2 

 

 
 

 

- Zondag 31/10: minimalisme-vergadering (14u-18u) 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 3 

 

 
- Zondag 07/11: M-vergadering (14u-18u) 

M is de eerste letter van mens. De eerste gevonden mens(achtige) noemden wetenschappers 

Lucy. De naam Lucy doet me steeds denken aan het lied Lucy in the Sky with Diamonds van 

The Beatles. Als je The Beatles vertaalt, dan bekom je niks. Als je the beetles vertaalt dan, 

bekom je de kevers. Kevers zijn prachtige wezens der natuur en Natuur kan je best schrijven 



met een grote N. De N komt na de M in het alfabet. M, van minimalistisch, laten we daar eens 

een vergadering rond bouwen.  

 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 4 

 

- Zondag 14/11: minimalisten-vergadering (14u-18u) 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 5 

 

 
 

- Zondag 21/11: Minimalisme-vergadering (14u-18u) 

 

Dit is misschien wel dé vergadering van dit Huberke. Zelf Wikipedia kan het niet beter 

omschrijven als, eenvoudig leven. Filosofen onder ons kunnen zeggen dat leven niet 

eenvoudig is en dat eenvoudig leven alles behalve gemakkelijk is, wat raar lijkt wat 

eenvoudig en gemakkelijk liggen vaak naast elkaar. Hoe dan ook wordt dit weer een 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 6 

 

 
 

 

- Zondag 28/11: minimalistische muziek-vergadering (14u-18u) 

willekeurige vergadering met random pioniersideeën – vergadering 7 

 

 
 

- vrijdag 03/12: Sinterklaas (19u-22u) 

Vergadering met iemand die kindjes bespioneert en hen cadeautjes geeft, schuilnaam: Sint. 

Minimalisme, waar ben je gebleven?  

 



___________________________________________________________________________ 

 

Gelieve telkens met (groene) korte broek/rok te komen en een das van bij voorkeur onze 

scouts te dragen. Een hemd is zeker ook een mooi kledingstuk.  

 

Toedeloe en tot op de vergaderingen 

 

___________________________________________________________________________ 


