
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst Huberke Givers – Kerst Huberke Givers – Kerst Huberke Givers 



 

 

Vrijdag 09/12 (19u- 22u): JozefUljenovStallinVergadering 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Счастья народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

Мы армию нашу растили в сраженьях. 

Захватчиков подлых с дороги сметём! 

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 

Мы к славе Отчизну свою поведём! 

 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

Нас вырастил Сталин – на верность 

народу,  

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Славы народов надёжный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведёт! 

 

De berlijnse muur komt vandaag niet naar  beneden want communisme is gewoon het beste wat er 

bestaat. Iedereen krijgt een gratis auto die dit ook vindt. Jammer genoeg is de wachttijd 20 jaar want 

communisme heeft tijd nodig   

 

Vrijdag 16/12 (19u-22u):  IetsTofVergadering 

Vandaag gaan we iets meegaaaa tof doen, tof he, dus je zult moeten komen om deze toffe 

vergadering te ervaren. Doe iets tof aan  

 

Vrijdag 23/13 (19u-22u): IetsmetNeVolslankeRooieMetNeWitteBaardEnFondueVergadering 

https://www.youtube.com/watch?v=w_OuC8gd9Lo 

 

Kerstkriebels in m'n buik 

Ketnetkerstkriebels in m'n buik 

Het is winter En ik begin te dromen 

Dat de kerstman zal komen 

‘k denk dat ik dit gevoel herken 

En nog even En dan scheur ik de pakjes open 

Dan valt de sneeuw met hopen 

Merry Christmas and a Happy Happy New Year 

Merry Christmas and a Happy Happy New Year 

Merry Christmas and a Happy Happy New Year 

Merry Christmas and a Happy Happy New Year 

Ketnetkerstkriebels in m'n buik 

Ketnetkerstkriebels Ketnetkerst 

Ik krijg honger Als ik denk aan dat lekker eten 

https://www.youtube.com/watch?v=w_OuC8gd9Lo


 

 

Tot dat ik zelf een sneeuwbal ben 

Ik heb kerstkriebels in mijn buik Maar 
niemand die het ziet 

En nu moet het er echt uit Met dit 
ketnetkerstmislied 

We zingen 

 

De kalkoen is al aan ’t zweten 

Die oven is hem toch te warm 

Maar dan denk ik Ik laat dat beestje vrij 

We feesten met hem erbij 

En we zingen poot in arm 

Ik heb kerstkriebels in mijn buik Maar 
niemand die het ziet 

En nu moet het er toch uit Met dit 

ketnetkerstmislied 

 

 

Vrijdag 30/12 (19u-22u): Dagvooroudejaarsavondvergadering 

Het jaar zit er bijna op, maar niet getreurd we zullen hem afsluiten met een knaller. Dresscode, heel 

erg chic anders kom je er niet in (en dat menen we). De Dom Perignon staat al fris, nu gewoon nog 

jullie aanwezigheid om hem op te drinken.    

Ik ben op Cartier, ik bestel die champa's 

Outje van LV of Balenciaga 

 

 (Balenciaga, of Balenciaga) 

(Ba-, Ba-, Ba-, Balenciaga) 

(Balenciaga) 

(Balenciaga) 

Vrijdag 06/01 (19u-22u): FilmfestivalVanCannesEnGentVergadering 

 

 

Weet je wel die film die de gouden palm gewonnen heeft in cannes? 

Wij ook niet, vandaag gaan we toch een veel betere gaan kijken. Maak 

je klaar voor een epische filmervaring want vandaag zie je iets wat je 

nog nooit gezien hebt in je hele leven. Vandaag is het trouwens ook 

driekoningen, maar wie is er nu nog katholiek deze dagen? 

https://genius.com/20435625/Brent-nld-balenciaga/Outje-van-lv-of-balenciaga


 

 

 

Vrijdag 13/01 (19u-22u): WWE worstelen ouleh vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 20/01 (19u-22u): WijHebbenWelExamensHeeeVergadering 

Vandaag praten we niet tegen Jasper want hij heeft al stress genoeg (en de rest ook wajoow). Onze 

examens zijn pas echt moeilijk want deze kan je niet studeren op een 

namiddag.#nodisrespectnaarmiddelbareschoolexamens,matocheigenlijkwelwaeengrapzijndieexame

nseigenlijkhahahahahah 

PS: Weet jij wat de leiding studeert? Extra vieruurtje wie het allemaal weet xoxoxo  

Vrijdag 27/01 (19u-22u): TisVrijdag27januariVergaderingHeee 

In China is het blijkbaar den dag van het water konijn. Wat is dat? Kweet het ook niet maar 

klinkt wel lekker ouleh. Dus vandaag geen konijn met pruimen maar water konijn met rijst.  

Is dat alles wat er gebeurde op 27 januari? Nee hoor vandaag komen jullie allemaal te weten 

waarom deze dag zeker moet gevierd worden!!! 

 

 vertaal de zin voor een) .أرنب الماء لذيذ للغاية ، ولكن ماذا يفعل األرنب فعليًا في الماء؟ ال يمكنهم السباحة مرة واحدة

verrassing) 

 

Vrijdag 03/02 (19u-22u):  VandaagGaanWeZoEenSpelSpelenMetVragenVergadering 

Wie, oh wie, is de slimste mens van Vlaanderen, van België, van Europa, en bij uitbreiding, van de 

wereld? Dat wordt al heel jullie scouts carrière bepaald door een bitsig gevecht tijdens ontelbare 

quizvergaderingen. Elke keer is er iemand die sneuvelt, iemand die misschien niet de slimste is, maar 

wellicht gekoesterd wordt in huiselijke kring omwille van talrijke andere talenten. De anderen stoten 

door en krijgen er jaarlijks een nieuwe uitdager bij. Wie als laatste overblijft, mag zich een heel jaar 

lang ‘de slimste mens ter wereld’ noemen. 

Een Quizmaster wie zijn identiteit nog verborgen wordt presenteert deze best bekeken quiz van 

Vlaanderen en wordt bijgestaan door een zeskoppige jury (jullie leiding ehja), die op deze epische 

quiz zal zorgen voor de nodige extra bijdrages, subtiele nuanceringen of non-verbale uitbeeldingen 

bij onze quizmaster zijn vragen. 

Ps.: Wie verkleed komt als Phillipe Geubles, Bockie De Repper of Herman Brusselmans krijgt 50sec extra 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ySB3fwjQ4EI 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LHAHS27D-s8 

https://www.youtube.co

m/watch?v=THDcLO23M0

g 

https://www.youtube.com/watch?v=ySB3fwjQ4EI
https://www.youtube.com/watch?v=ySB3fwjQ4EI
https://www.youtube.com/watch?v=LHAHS27D-s8
https://www.youtube.com/watch?v=LHAHS27D-s8


 

 

Zondag 12/02 (14u-17u): Valentijnvergadering 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 15/02 tot zaterdag 18/02: Midweek 

Jeej sleepover voor drie dagen op de scouts en de leiding kookt super lekker eten. (leuk weetje, 

Jasper is stiekem een chef doordeweek en heeft 1 michelin ster wat hem 1 van de top 2700 chefs in 

België maakt) Breng je knuffels en je wii want het kan wel eens laat worden. Info volgt nog, kende 

wel eh mailke, inschrijven, stamhoofd enzo xoxo yolo leiding mic drop  

Zondag 19/02: Geen vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26/02 (14u-17u): Belgiëiswereldkampioenvergadering 

Ohmygod we zijn nu al 70  dagen nadat België wereldkampioen is geworden door het winnende 

doelpunt van jan vertonghen!!!! We gaan dit mega hard vieren want lakaka en debroenie zijn goats. 

Wist je trouwens dat als je munier een blonde pruik opzet dat je zou denken dat hij de bruyne is 

omdat hij zo goed is. Echte uitspraak van Peter vandenbempt op het ek van 2020. 

  

Amelie en Andreas, Anna en Arthuur, Baptiste en Bente, Bo en Boris, Briek en Daan, Elise 

en Elise, Ella en Erinn, Fien en Janne, Jef en Jelco, Kobe en Lara, Laura en Lieke, Lotta en 

Louis, Manu en Marius, Mervyn en Milou, Miryem en Monica, Nora en Nora, Nora en 

Oscar, Ruben en Sarah, Silke en Vigo we hebben wel door dat jullie een koppe  ltje zijn 

(en zeker niet toevallig in alfabetische volgorde opgenoemd zijn), vandaag kijken we 

welke koppeltjes elkaar het best kennen en wie gemaakt is voor het huwelijk huisje 

tuintje boompje hondje kindje kleinkindje 

 

Wat geen vergadering! OMG 

leiding echt  jammer we 

kijken dubbel en dik uit naar 

jullie fantastische vergadering 

van volgende week 

#jammer#watmoetkiknudoen

opnezondag 



 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✔ Een korte! 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). 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie  

terecht op volgend mailadres: 

givers@scoutshubertus.be met als subject: Givers 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken  

op onderstaande GSM nummer: 

Seppe: 0475 21 53 98 

Jonas: 0497 57 47 96 

Jasper: 0468 23 56 95 

Sara: 0487 74 38 77 

Laurens: 0495 27 83 18 

Eline: 0460 97 38 60 

 


