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Huberke 2 Template 2021
Wist je dat…
● je alleen stuurt als je niet naar de vergadering komt.
● lange broeken worden geknipt.
● je eens de laatste pagina van dit Huberke eens moet bekijken.
● we genoeg ruiltochten hebben gedaan voor 3 jaar.
● tellie’s verboden zijn op de scouts.
● oude vrouwen van de Chiro niet te betrouwen zijn.
● Bas niet te vertrouwen is.
● Arnold goed is in halve achterwaartse salto’s?
● de eerste die “123 piano” stuurt in de whatsappgroep een beloning krijgt.
● Lander schoolwerk belangrijker vindt dan jullie.
● Você sabia que o Floris fala português fluentemente
● Als het te koud is je een extra trui moet aandoen
● Jv’s totaal niet kunnen kaartlezen
● Een jv op weekend een haarspeld heeft gestolen van de zus van Julie.
● Tiktoks maken belangrijker is dan een beetje opruimen
● Een mannelijke ballerina heet een ballerino.
● https://www.youtube.com/watch?v=hVv2DM25MiA
● Lander schoolwerk belangrijker vindt dan jullie.
● Bo graag loopt.

Vrijdag 10/12: We doen een goede daad vergadering (19u – 22u)
Dit jaar laten we 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: Kerstfeestje-vergadering (19u – 22u)
Het is bijna kerst!!! wiehoeee!!! Dat betekent dus weer een vergadering met cadeautjes jeeeej!
Breng een cadeautje mee ter waarde van 5€!
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Vrijdag 24/12: Geen vergadering
Tis kerstavond dus geen vergadering. Tot volgend jaar!! Als ge u toch zou vervelen, kijk dan naar het
filmke https://www.youtube.com/watch?v=lbadyrfFJf8
Vrijdag 31/12: Geen vergadering
Gelukkig nieuwjaar!! 2022
Delers: 1, 2, 3, 6, 337, 674, 1011, 2022// Aantal delers: 8// Som van de delers: 4056// geen
priemgetal// 2022nd priemgetal: 17581// Binair: 11111100110// Kwadraat: 4088484// Wortel:
44.966654311834 // Romeinse cijfers: MMXXII// Natuurlijk logaritme: 7.6118423995804// Sinus: 0.92675057329482// Cosinus: 0.37567722169135//Tangens: -2.4668798633105
Vrijdag 07/01: Sien-is-morgen-jarig-vergadering (19u – 22u)
Hieperdeppieperdepiep, we geven ne dikke partyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy omdat Sien morgen jarig
oooooooooooo en omdat we elkaar voor de eerste keer zien in 2022 jihaaaaaaaaaaaaaaa. Nummers
kunnen aangevraagd worden op de gsmnummers van Lander en Arnold. Moehahahahahah
Vrijdag 14/01: Film-vergadering (19u – 22u)
Jeeeetttttt, vanavond kijken we naar een film in
onze lokalen. Welke film dat zal zijn zullen we nog
bepalen maar k ben alvast voorstander van de
Film Welp. Niet zo een super goeie film maar het
representeert wel hoe een groot kamp er bij ons
aan toe gaat. Zoals in onzen tijd waren we Arnold
kwijt. Echt Crazy! Gewoon 3 dagen vermist.
Gelukkig is hij van Hubertus en kan hij zot goed de
kaart lezen. Ge moet hem dat eens vragen. Wat
den dienen heeft meegemaakt. Tjongejonge.
Ongezien. Hij kan er uren over vertellen. Ge moet het hem eens vragen.
Vrijdag 21/01: Lander-is-bang-in-het-donker-vergadering (19u – 22u)
Weetje dat Lander kei bang is in het donker omdat hij nachtblind is. Hij ziet dus echt niks, nadda,
noppens e int donker. Nie normaal! Pak dus best allemaal een zaklamp mee zodat Lander ook iets
kan zien want we spelen spelletjes in het kei donkere welpenbos. Boeeeee. En doe warme kleren
aan. En pak ook iets mee om u goe te kunnen verstoppen. En vergeet uw zaklamp ook niet.
Vrijdag 28/01: Sombrero-vergadering (19u – 22u)
Vandaag is het Sombreroverhaaaarderingheee.
Joepiee. Als je thuis zo een hoed hebt liggen pak die
dan zeker mee want we gaan ons verkleden als ne
echte Mexicaan. De leiding heeft een kei goe idee en
het ziet er mega goe uit dus gewoon komen.
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Vrijdag 04/02: Geen vergadering
Na als het zwoegen en zweten van onze examens is er voor ons een weekje vakantie maar niet
getreurd want volgende week zoeken we een liefje voor Jonas. Dus denk maar eens na hoe we dat
gaan aanpakken.
Zondag 13/02: Jonas-zoekt-een-liefje-want-morgen-is-het-Valentijn-vergadering (14u-18u)
<3 <3 <3 Morgen <3 is <3 het <3 het <3 feest <3 van <3 de <3 liefde <3 en <3 Jonas <3 heeft <3 nog
<3 geen <3 vriendin<3. Dit<3 moeten<3 we <3 oplossen<3.<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3
Please het is echt nodig <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 Hellupppp <3 <3 <3<3
<3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3 <3 <3<3
Zondag 20/02: Gentbrugse-meersen-vergadering (14u-18u)
Oui oui, oujourdui nous aller to the Meersen of Ghent
Brugge. Take your velo mee to the scouts ent we wil
have a nice verhaderinge in the bieutifol fields of
Ghent. And jes, it can be very cold tese dayz buth it can
be that we go with ur blote feets on the blote feten
path. But only if its not cold e. Until than!!!!
Zondag 27/02: (14u - 18u) Vijfde golf vergadering
We komen naar de scouts, maar we schrijven dit
tekstje op 24 November dus we gaan er van uit dat we tegen dan weer in lockdown zittenVergadering…
Ons scoutsuniform bestaat uit:
✔ Een korte! groene! broek.
✔ Een beige scoutshemd.
✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij team
merchandise).
✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij
team merchandise).
Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht
op volgend mailadres: jonggivers@scoutshubertus.be
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer
-

Arnold: 0494 15 05 36
Lander: 0493 54 95 93
Pieter: 0473 99 14 27
Sien: 0475 35 11 92
Julie: 0470 59 34 14
Floris: 0470 01 24 35
Jonas: 0489 63 85 93
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