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GIVERS 
WIST-JE-DATJES 

Wist je dat… 

- Joachim enorm fan is van de Duitse delicatesse 

- Joachim broze botjes heeft 

- Joachim niemand aan het missen is… Zelf ons niet… 

- Joachim zijn bijdrage tot tengstar miniem is, want nu zijn ze opvallend goed bezig 

- Corneel duidelijk beter kan voetballen dan Joachim 

- Joachim de 2de meest geliefde Traest is 

- We naar Parma zijn geweest voor de cultuur en de architectuur en helemaal niet voor 

Joachim, die was daar toevallig ook 

- Joachim wordt betaald om in Parma een beetje te zitten genieten  

- Joachim een heel grote voetafdruk heeft met al dat over en weer vliegen  

- Lena haar voetafdruk eigenlijk nog erger is 

- Lena al meer autocrashes heeft meegemaakt dan vliegtuigchrashes 

- Lena vaak verkondigd dat ze vegetarisch is maar eigenlijk echte een dikke carnivoor 

is! 

- Rune, Lara, Robbe en Seppe eigenlijk echt wel voorbeeldleiding zijn  aangezien zij 

hier geen enkel negatief wist-je-datje  hebben staan?! 

- We met een fietsdief onder on zitten  

- Die fietsdief uiteindelijk geen fiets heeft kunnen stelen 

- De fietsdief zijn naam begint met de “J” 

 

VERGADERINGEN 

  Vrijdag 10/12: Op verplaatsing Vergadering (19u –22u) 

  Gaan we naar de Kristalijn? Of hebben we eerder zin om te zwemmen? 

  Of naar de KERSTMARKT??? Ahnee da ga nie door dit jaar. Ja wete, we 

  zien wel en we houden het nog als een verrassing. Hou deze week dus 

  jullie Whatsapp in de gaten!!! 
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Extra op vrijdag 10/12: 

Dit jaar laten we bovendien ons goed hart zien en doen wij 

als scoutsgroep mee aan De Warmste Week van 2021! Het 

thema is ‘kunnen zijn wie je bent’, hiervoor willen wij ons 

inzetten omdat dit ongelooflijk belangrijk is. Tijdens deze 

vergadering organiseren we ‘Hubertus staat in brand (maar 

niet de pannenkoeken)’. Er zullen overheerlijke 

(zelfgebakken) pannenkoeken en warme chocomelk te koop 

zijn. Hiervoor vragen wij aan elk lid een vrije bijdrage en 

hopen met deze activiteit een mooi bedrag in te zamelen 

voor deze geweldige actie van Studio Brussel!  

 

Inschrijven voor deze vergadering kan via de link die verstuurd werd in de Whatsappgroep. Dit 

kan nog tot en met woensdag 8 december!! 

 

Vrijdag 17/12: SneukelhuisdierVergadering (19u – 22u)  

Nog niet met je hond kunnen gaan wandelen vandaag? Of heb je nog niet met je kat 

kunnen spelen? GEEN PROBLEEM!! Vandaag nodigen we enkele speciale gasten uit 

op de scouts. Jullie mogen jullie huisdier meenemen. En als we jullie een tip mogen 

geven: Eet vooral geen dessertje na je avondeten. We gaan een tocht doen door het 

prachtige Flora, want ja, das zoveel schoner als Centrum wtf. 

 

Vrijdag 24/12: Geen vergadering 

 

Vrijdag 31/12: Geen vergadering 

 

Vrijdag 07/01: Oudnieuwjaar Vergadering (19u –22u) 

Tis te hopen dat diene corona in 2022 gedaan is ze, wij hebbn het heelhans gat me 

die lockdowns. Dus vanavond gaan we nog ne keer goe BIIIIGGG. We worden 

allemaal wel al een jaartjen ouder, dus mogen wij al ne keer naar een receptie 

gaan he. We mogen wij ons al ne keer decadent gedragen he.  
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Vrijdag 14/01: Guerrilla dropping Vergadering (19u –22u) 

Durf te wedden dadde allemaal gaat komen deze vergadering, want 

naar dezer vergadering kijken jullie al uit van toen we jullie gingen 

inschrijven (den tijd dat de vogels nog te voet gingen dus). Weten jullie 

dat nog? Awel wij wel. Warm jullie maar al op want het zal spannend 

wordennnnnnn. 

 

Vrijdag 21/01: CasinoOoOooOVergadering (19u –22u) 

ooOoOooO vandaag gaan we naar het casinoOooOOo. Ah ma wacht eens, zijn 

jullie wel al 21? Zelf onze 2 jonkies mogen nog niet binnen. Maar BOEIEEEEE. Wij 

zijn van de scouts en wij doen dat gewoon. En wat derest daarvan peist he?! Awel da 

kan ons nie schelen. 

 

Vrijdag 28/01: FillmVergadering (19u –22u) 

Wa is de Kinepolis? Wie is de Kinepolis zelfs?? Als Hubertopolis in  de Bergstraat 

hebt.  Stel u voor da ge dan naar Gent zout rijden. Tzal kou zijn ze op het fietske. 

 

Vrijdag 04/02: Geen vergadering  

 

Zondag 13/02: Lesvrije Vergadering (Kleine takken: 14u- 17u) (Grote takken: 14u -

18u) 

Das toch plezant he zo een week zonder les. Lekker int zonneke liggen, of aan 

300Km per uur van nen berg tsjezen. DU MAAAXXX!!! Ahja ma wacht eens…. jullie 

hebben helemaal geen lesvrije week? Ahahahahaha BAAAA Oepsieeeeee 

 

Zondag 20/02: Wij willen nog eens naar Gent gaan Vergadering (14u - 17u) (14u-

18u) 

Wat is de BESTE ploeg van België? LoOOoOhies is dat den Buff. En waar ligt den AG? 

Ahja in TGentsu he moat. Tzal wel zijnnnn. We gaan vandaag dus miscchien/ 

mogelijks/ optioneel/ idk/… nog ne keer gaan sightseeingen in ons nederig stadje. 

TROTS OP ONZE STAD. 
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Zondag 27/02: Tuperware Vergadering (14u - 17u) (14u-18u) 

Huh? Wa? Haha danne rare?! Vanwaar komt diene naam nu weer? Is da nu ne naam 

voor een vergadering? Wie verzinter da nu in godsnaam? RVDMMMM BAAAAA 

hahahah MOPKUUUU. We gaan hierond dus ne keer een tof spelleken spelen 

zekerst???  
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ONS SCOUTSUNIFORM BESTAAT UIT:  

✓ Een korte! groene! broek. 

✓ Een beige scoutshemd. 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij 

de groepsleiding). 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen 

bij de groepsleiding). 

 

 

ONZE CONTACTGEGEVENS: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: TIJGERS. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

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 

We love you all 

Wij zijn loes a neejf, je weejt tochh 
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