
 

 

 

 
Dit is ons eerste Huberke van het jaar, heujjjj!! Daar hebben jullie lang op gewacht he? De 
huisbezoeken zijn rond deze tijd ongeveer allemaal gedaan. Geen paniek als we nog niet bij 
u zijn langs geweest, we komen zeker nog!  
Benieuwd naar wat we allemaal gaan doen tijdens de vergaderingen, lees dan zeker verder! 
Verder hebben we ook een wist-je-datjes-lijstje. Als je zelf een leuk weetje hebt, klik dan op 
volgende link en vul maar iets in. Wie weet komt jouw weetje dan in het volgende Huberke 
te staan….. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclGUO58QDQq1Uo_KdhI5pCsIrc5G0xSLUC--
zWCF-hTxZtVg/viewform 
Dit jaar wordt het beste jaar ooit, echt waar!!! wij gaan jullie helpen evolueren 
tot de beste versie van jullie zelf xp  
 

 
Leentje: Lena, deze oude meet van de groep heeft al 
zeer veel ervaring met het leiding geven. Lena begint 
dit jaar aan haar 5de jaar (is dus al zeeeer oud) en 
heeft al 2 jaar ervaring bij de jeeveeetjesss!!! Voor al 
de vragen over de scouts kan je dus zeker terecht bij 
de mama van de groep. Voor een goed gesprek over 
het leven weet je Lena altijd te vinden! Lena is 
afgelope 2 jaar de grote baas geweest van de scouts, 
maar nu neemt Thomas deze taak over! (dus hoeven 
wij niet meer te luisteren ;) ) 
 
 
 
Thompie: Deze al niet meer zo jonge enthousiasteling - Thompie- genaamd 
heeft kei veel zin in dit scoutsjaar!!!!! Na twee jaartjes leiding van de welpen te 
zijn, heeft hij zin in een nieuwe uitdaging. Dit allemaal terwijl hij de best-



 

 

geklede man is van de scouts. Maar opgelet! Hij is sinds 
kort de baas van de scouts, dus bij hem zullen jullie extra 
braaf moeten zijn (en wij ook 😟). 
 
 
Robbie: Robbe is 
de tweede 
oudste leider van 
de bende. Naast 
scouting houdt 
Robbe zich bezig 

met het schrijven van horoscopen. 
Jullie moeten het hem maar eens 
vragen tijdens de vergaderingen (maar wel niet te veel he want anders wordt 
hij boos). Neenee Robbe ga je zelden boos zijn want hij heeft een gouden hart! 
Met al jullie puberteitsproblemen kan je bij hem terecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emaatje tomaatje  
Larsdelfie voetballover123:  
 
 
 
 
 
 

Stanneman 
Deze jonge knaap staat aan het begin 
van zijn scouts carrière. Je kan hem 
herkennen aan zijn staartje in zijn 
haar (ManBun).  Het geen wat hij het 
liefste doet is rond cruisen op zijn 
brommer door Merelbeke. Voor de 
beheersers van de jongerentaal 
onder jullie: Stan spreekt vloeiend 
straattaal. “Ewa drerrie ik ben loes”. 
(vertaling: Dag vrienden, Ik ben weg) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We bij jullie allemaal langs geweest zijn en we toch wat grappige dingen hebben 
meegemaakt of ontdekt hebben over jullie! 
 
Wist je dat isaac kei goed kan bbq! 
Wist je dat bas kei goeie Moelleux kan bakken maar de leiding daar dus geen een hap van 
heeft mogen proeven???? 
Wist je dat len een viswijf is! 
Wist je dat marie gepest wordt door haar mama! 
Wist je dat kobe zijn gsm in de lucht hangt! 
Wist je dat Tuur graag een aardappelkanon wilt bouwen?? Wie doet mee?  

Larsdelfie, voetballoverke123: 
Sommigen onder jullie zullen Lars al kennen van vorig 
jaar bij de wolven. En tot jullie groot genoegen (of 
ongenoegen) is hij dit, dit jaar, weer. Lars is een 
profvoetballer bij onze lokale topploeg, de Flandria. Maar 
zijn grote liefde is en blijft de scouts. Hier staat hij naast 
leiding geven aan een bende 12- en 13-jarige pubers ook 
in voor het onderhoud en verhuur van het materiaal dat 
wij elk jaar meepakken op kamp. Lars kan ook als de 
beste sjorren en weven en zal jullie dit vlot kunnen leren 
op ons techniekenweekend!! 
 

Emmaatje-tomaatje 
Deze vriendelijke en enthousiaste 
leidster begint aan haar 3de leidingsjaar. 
Nu haar broer gestopt is met leiding 
geven, neemt Emma zijn positie als 
dokter over. Jullie kunnen dus het hele 
jaar lang met al jullie pijntjes bij haar 
terecht. 
 

 

 
 

 



 

 

Wist je dat de tweedejaars de eerstejaars nog niet goed kennen en dat we daar verandering 
in gaan brengen?  
Wist je dat de eerstejaars de tweedejaars willen leren kennen en we hen daarbij gaan 
helpen?  
Wist je dat de scouts nu tot 18u duurt?  
Wist je dat de scouts start om 14u? Kom dus ALTIJD toe om 13.55 want wij houden niet van 
laatkomers.  
Wist je dat het de bedoeling is dat je in hemd en das naar de scouts komt? Korte groene 
boek moet niet maar mag.  
 
 

Vergaderingen 

Zondag 18/09: Overgang: 

Zoals elk jaar starten we weer met de overgang als eerste vergadering. Hier zullen jullie 
eerst (jammer genoeg) nog even terug moeten keren naar jullie “o zo leuke” leiding van 
vorig jaar voor jullie overgaan. Hierna kunnen jullie gelukkig genoeg bij ons terecht.  

De overgang zal dit  jaar plaatsvinden op de terreinen van onze scouts zelf waar jullie 
verwacht worden om 10:30.  

We verwachten ook dat iedereen die komt een lunchpakket, …. euro en zijn goede humeur 
mee heeft! 

 Weekend 23/09 - 24/09: Hubertusfeesten 

We gaan het nieuwe scoutsjaar van start met de 2de editie 
van de St. Hubertusfeesten!  

Wat kan je van dit geweldig weekend verwachten? 

Vrijdagavond (18u30) organiseren we na een aantal jaren 
pauze opnieuw een quiz met een streekbiertje  

Zaterdagmiddag (14u) beginnen we met de diavoorstelling 
van het afgelopen jaar en blikken we terug op de 
fantastische weekends en kampen gevolgd door onze 
traditionele startbbq waar iedereen kan genieten van een 
(veggie) vleesje!  

 

Wij kijken er alvast naar uit en samen zetten we het nieuwe scoutsjaar goed in! 

Inschrijven kan via deze link https://shop.stamhoofd.be/hubertusfeesten  
 

Zondag 25/09: Geen vergadering 

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtig weekend.  

 



 

 

 Zondag 2/10: Geen vergadering 

De leiding is op leidingsweekend om het volledig scoutsjaar voor te bereiden.  

 

Vrijdag 7/10 - zondag 9/10: Weekend!! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 16/10: Pimp My Lokaal (14u-18u):  

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het onze dag om te shinen en elke loser die niet in de scouts zit, eens goed duidelijk te 
maken wat voor een zalige hobby dat is! Ga in je uniform naar school en wees fier dat je scouts bent.  

Om de dag goed in te zetten organiseert de jeugdraad van Merelbeke een ontbijt voor alle 
jeugdbewegingen! Meer info volgt 

 

 

Zondag 23/10: tocht ruilvergadering (14u-18u):  

Info: zie mail à TGA WEL ECHT MEGA 
LEUK WORDEN DUS HOUDT U VAST. GE 
GAAT ZO LEUK VINDEN DA GE 
OMVERBELAAST WORDT DOOR ALLE 
LEUKHEID. 

 

Oooh gastuun mega originele vergadering 
incoming!! Deze week gaan we namelijk ons 
lokaal pimpen om het een mooie 
persoonlijke touch te geven. Mooie decoratie 
van thuis die je graag in ons lokaal wilt 
ophangen is ook altijd welkom zolang het 
maar geen poster van die stomme zangeres 
Billie Eilish ofzo is! 

 
 

 



 

 

Neem allemaal iets eetbaars mee dat kleiner is dan een appelsien. Vandaag gaan we onze buren 
weer lastig vallen en schooien achter iets lekkerders dan een pak suikerwafels. Kom vandaag ook 
zéker met de fiets!  

 

ahja, vergeet je goed humeur niet, het zal van pas komen.  

Zondag  30/10: Soepverkoop jv’s (14u-18u): 

Zoals jullie misschien al weten van vorig jaar doen 
wij als jonggiver tak een soepverkoop zodat wij op 
kamp een extra leuke takkas kunnen hebben. 
Dus…. deze zondag gaan we rond in Merelbeke om 
soep te verkopen!! 

PS: Indien je dit lang voor de start van dit weekend 
leest, we doen ook een online soepverkoop dus 
motiveer zeker je familie, vrienden en zelfs 
huisdieren om een litertje soep bij ons te 
bestellen! 

PPS: Dit is de poster van vorig jaar maar dit 
huberke werd lang voor dit evenement online kwam al online en hebben we dus nog geen nieuwe 
poster kunnen maken. 

 

Zondag 06/11: Cemi vs acid  (14u-18u):  

Die ruzie is wel echt al mega oud, horen we jullie spontaan zeggen. Ja oke maar sommige van ons 
zijn ook al ietsje ouder. Kuch kuch Meme Lena oudste vrouw 
van Hubertus op dit moment wtf #abnormaal. Tijdens deze 
vergadering mogen jullie aan ons het hele digitale tijdperk 
uitleggen? Van cassetterecorder tot high tech 5D scherm. 
Van Luc appermont tot Acid. van Beautyness tot Celine 
Dept!!! Enz… 

 

 

 



 

 

Zondag 13/11: Van-Life vergadering (14u-18u):  

Wie wilt er nu niet wonen in een huis dat je kan verplaatsen? De ene dag woon je in België, en de 
andere dag kan je slapen in Frankrijk?!?!  Vandaag gaan wij ons helemaal onderdompelen in deze 
wereld! We fixen vandaag onze eigen van! 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3h5O-J_Io  

Zondag  20/11: Corn Vergadering (14u-18u): Deze vergadering staat volledig in teken van… je raadt 
het al… Maïs!!!!!!!!!!!! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als de jongen in bovenstaand filmpje… wij 
alleszins wel… 

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

 

 

 

Zondag 27/11: Pimp My ride(14u-18u):  

Stan heeft een brommer en wij gaan willen hem pimpen. Lena heeft ne lijkwagen en wij gaan hem 
pimpen. Robbe , lars, thomas en emma hebben een fiets en wij gaan hem pimpen!!! 

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

 

 

Vrijdag 02/12: Sinterklaas vergadering  (19u-22u):  

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! 

 

 

 



 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit:  

✔ Een korte! groene! broek. 

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel een aanrader). 

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

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

✔ Wij vonden dat lelijk peetje afgezaagd, Dus elk huberke toont een leid(ster het  

Voorbeeld. 

 

 

 

à Dit bedoelen we met lelijk peetje  

 

 

 

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: 

  

Lena: 04 96 62 64 97 

Robbe: 04 98 4097 79 

Emma: 04 96 03 38 23 

Stan: 04 86 89 74 40    

Lars: 04 76 71 00 14  

Thomas: 04 68 21 07 94      

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


