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VOORWOORD GROEPSLEIDING 

Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
Het is alweer mei, en het scoutsjaar loopt op zijn einde. Dit is 
alweer het laatste Huberke van dit jaar.  
Na een dijk van een spaghettiavond, waarop wij alweer bijna 350 
personen hebben mogen ontvangen zijn wij toe aan de laatste 
weken.  
 
Dank aan elk die er was op de spaghettiavond, en aan diegenen 

die mee hebben geboden op de acties van de leidingsveiling, al 
dan niet met succes. 
 
Waar wij nu nog naar uitkijken zijn de kampen. De kampdata is 
reeds enige tijd gekend, en vindt u nog steeds in de agenda. Ook 
de datum van de inschrijvingsavond vindt u daar.  
Dichterbij is de groepswandeling, waarop wij in één grote horde 
samen op pad gaan in een natuurdomein. Ook deze vindt u in de 
agenda. Dit is tevens ook de klassieke afsluiten van het actieve 
scoutsjaar. 

 
Niet alleen is dit het laatste Huberke van dit jaar, maar ook ons 
laatste Huberke ooit. Daarom willen wij dit schrijven nog eens 
aanwenden om enkele oproepen en mededelingen te doen. Ten 
eerste willen we andermaal de leidingsploeg bedanken voor de 
samenwerking. Ook willen wij jullie, ouders en leden, bedanken 
voor uw vertrouwen in de voltallige ploeg. Voorts willen wij ook 
nog eens vragen dat elk zoveel mogelijk geniet van scouting, en 
hierbij speelt aanwezigheid een belangrijke rol. Ook voor leiding 
is het aangenamer om een groep leden mee te hebben die zij goed 

kennen, en die hen goed kent. 
 
 
Ons rest enkel nog dit afscheidswoord. VLANTIKOE VLANTIKOE. 

Barry, Bruno en Jan 
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AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MEI 

Groepswandeling 

24 JUNI 

Inschrijvingsavond 18u-20u30 

3-13 JULI 

Jogi- en giverkamp 

2-8 AUGUSTUS 

Kapoenen- en welpenkamp 
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN 

Dag allerliefste kapoenen, 

 
 

 
ZONDAG 7 MEI:: Ben jij een echte 

sporter? Kan niemand jou verslaan in 
dansen, voetballen, basketten of 

andere sporten? We komen het allemaal te weten in de enige 
echte SPORTVERGADERING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

ZONDAG 14 MEI: vandaag komen we alles te weten over hoe 
het leven is als echte sterren. Wij helpen jullie speciale 

talenten te ontdekken en jullie echte HDBV’s te maken in de 
‘IK BEN BEROEMD’ VERGADERING. 

 
 

ZATERDAG 20 MEI: vandaag is het de laatste vergadering van 
dit prachtige scoutsjaar  maar wees niet getreurd we 

eindigen dit jaar met de fantastische GROEPSWANDELING 
trek jullie stevige stapschoenen maar aan en vul die 

drinkflessen. Onze trein vertrekt om 9u afspraak aan Gent-
Sint-Pieters. Een mail met meer info volgt nog. Meer info op 

pagina 6 
 

ZATERDAG 24 JUNI: Vanavond is het inschrijvingsavond 
voor het kamp! Kom met je ouders tussen 18u en 20u30 op 

het welpenterrein! 
 

 
 

Een stevige linker 
Mathilde Monroe, Bazil Ronaldo, Robbe Pitt, Servaas Downey 

jr, Zarah Jolie en Milan Cage 



5 

WERELDBOOM GENTBRUGGE INHULDIGINGSFESTIVAL 

BOOMKLIMACTIVITEITEN – MUZIEK – KINDERANIMATIE – 
GEZELLIGHEID - POEZIE 
Wie herinnert zich nog het feest van Viadukaduk in het park van de 
muziekschool vorig 
jaar in mei? Heb jij 

of hebben je 
kinderen toen ook in 
die machtige 
plataan geklommen 
en een death-ride 

naar beneden 

gemaakt? Het waren 
de mannen en 
vrouwen van 
Wereldboom die 
voor deze 
klimactiviteit hebben gezorgd.  

 
Op zaterdag 3 juni gaat er opnieuw een festival door in samenwerking met 
Viadukaduk en Natuurpunt. Deze keer staat alles in het teken van een 
oude krijger, een kastanje die soms tam genoemd wordt, maar zijn wilde 
haren terug rechtop voelt komen. Viadukaduk wil met deze boom de 

problematiek van fijn stof en geluidsoverlast van het E17-viaduct op scherp 
stellen. Op 3 juni wordt deze boom ingehuldigd tot Wereldboom. 

Hierbij een korte greep uit het programma 

 Doorlopend boomklimactiviteiten - Lollieboom - Deathride - 
Reuzenschommel - Schminkstand boomwezens - ... 

 Inhuldigingsceremonie voor de Wereldboom 

 Wim Claeys en andere muziekoptredens 

 Kinderanimatie 

 Poëzie en dans 

 

Waar? In het bosje tegenover het park van de muziekschool 
Wanneer? Zaterdag 3 juni van 13u tot 19u 

Volg ons op https://www.facebook.com/wereldboomgentbrugge/ 
 

Boomvriendelijke groeten, 
Het Wereldboomteam 

 

  

https://www.facebook.com/wereldboomgentbrugge/
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GROEPSWANDELING 

Traditie zegt dat het jaar eindigt met 
een groepswandeling. Het goede 
nieuws is: meer wandelen! Het 
slechte nieuws echter is dat het jaar 
er nu bijna op zit. Elk nadeel hebbe 
se voordeel, zeggen ze dan! 
Ter voorbereiding op de supertoffe 
zomerkampen gaan we dus nog een 
laatste keer allemaal samen op stap. 
 
 
 

 
 

 
We verzamelen zaterdag 20 
mei om 8u15 aan het Sint-
Pietersstation.  
Zorg zeker dat je stevige 
stapschoenen, een 
middagmaal en regenkledij 
meehebt. 
Als alles goed verloopt zijn 
we om 17u00 terug aan het 
station. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Een stevige linker 
Tot dan! 

 



7 

MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Hallo lieve welpen! 

In de maand mei leggen alle vogels een 
ei en wij zitten ook met een ei want het 

is verdorie de laatste maand! Laten we 
er een echte topper van maken, kom 

massaal!  
 

 
ZONDAG 7 MEI: Neem je zwaard en schild, klim in de torens 

van uw kasteel, beman de kantelen want het is RIDDERS EN 
PRINSESSENVERGADERING! Kom zeker verkleed en wordt 

tot ridder of prinses geslagen. 
 

 
VRIJDAG 14 APRIL: Wij heersen over de clandestiene 

onderwereld van het welpenimperium, illegale plopkoeken, 
witgewassen sjortouw en gestolen dassen, allemaal te 

verkrijgen op de enige echte MAFFIAVERGADERING het 
wordt weer zalig! 

 
 

ZATERDAG 20 MEI: De laatste vergadering van het jaar is een 
klassieker van formaat! We gaan met de hele groep op 

GROEPSWANDELING Meer info op pagina 6 
 

 
ZATERDAG 24 JUNI: Vanavond is het inschrijvingsavond 

voor het kamp! Kom met je ouders tussen 18u en 20u30 op 
het welpenterrein! 

 
 

Een stevige linker 
Babbelende Bagheera, Kakelende Akela, Tikkende Tabaqui, 

Chique Chiqai, Raspende Raksja, Lokkende King-Louis en 
Haperende Hati 
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Allerliefste Jogi's, 
In de maand van mei leggen alle vogels hun 
ei. Maar ook wei zein voor een laatste keer 
van de partei! Hopeleik maken we jullie deze 
maand weer blei! Dan in juli een fantastisch 
kamp erbei en het jaar is weer voorbei  
 
 
ZONDAG 7 MEI: 1-2-3-4, hup naar achter, hup naar voor, 1-2-3-4, 
even rust en dan weer door! Kom vandaag in je meest sportieve kledij, 
want de OLYMPISCHE SPELEN vinden dit jaar plaats op het 
jogiterrein. Wie zal de meeste gouden medailles mee naar huis 
nemen??? 
 
 
ZAT-ZON 13-14 MEI: Het is weer tijd voor onze jaarlijkse traditie: 
WOUDFIETSEROVERNACHTING. Ook dit jaar gaan we eerst op 
tocht, waarna we ons eigen eten koken en overnachten op een 
geheime locatie… Het is een perfecte voorbereiding op het komende 
kamp! Meer info volgt nog via MAIL. 
 
 
ZATERDAG 20 MEI: Als afsluiter van ons scoutsjaar gaan we met heel 
de groep op uitstap: het is tijd voor de GROEPSWANDELING. Meer info 
op pagina 6. 
 
 
Helaas… Het scoutsjaar zit er weer op. Maar niet getreurd! Deze zomer 
nodigen we jullie graag uit om mee te gaan op ons 
supermegaformidabel kamp! Meer info kunnen jullie krijgen tijdens de 
inschrijvingsavond op 24 juni. Tussen 18u en 20u30 op het 
welpenterrein. 
 
 
 
 

Een stevige linker, 
Anna Thiam, Jente Phelps, Jef Van Avermaet, Hannah D’Hoore, 

Solange Van Acker, Jef Bolt & Joenes Farah 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

Yoow Giverszzz! Klaar voor de laatste 
maand, voordat we samen op kamp 
vertrekken?! 
 
 
ZONDAG 7 MEI: Hupla 7 mei, een 
belangrijke dag! Onze favoriete rosse 
(jawel Ine dus) wordt vandaag 22 jaar! 
Kom dit allemaal met ons vieren op onze mega wijze MARGINALE 

SPORTVERGADERING! Doe jullie marginaalste sportoutfit aan en 
begin jullie maar al op te warmen, want wij gaan vandaag gaan 
sporten in de BLAARMEERSEN!! 
 
 
ZONDAG 14 MEI: En dan eindelijk de allerleukste vergadering van 
het jaar: de VOZE VERGADERING! Doe jullie vuilste kleren aan 
en kom tonen dat jullie geen mietjes zijn, maar volwaardige 
giverszz!! 
 

 
ZATERDAG 20 MEI: Vandaag is het alweer onze jaarlijkse 
GROEPSWANDELING! Het wordt weer mega zalig! Het is dan ook 
direct onze laatste vergadering, dus zeker ALLEMAAL KOMEN! 
Meer info op pagina 6 
 
 

ZATERDAG 24 JUNI: Vanavond is het inschrijvingsavond 
voor het kamp! Kom met je ouders tussen 18u en 20u30 op 

het welpenterrein! 
 
 
 

Vele lebbers, 
Van u liefste leiding Maarten, Kevin, Dries, Hannah, Ine en 

Orphée 
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MAANDPROGRAMMA STAM 

Hey stammertjes, in mij drinken alle vogels 
genoeg, een ei mag dan wel een aangename 
vorm hebben. Het leggen der eieren blijft 
natuurlijk niet het leukste der activiteiten in 
deze mooie maand. We zullen leuke 
stammen plannen om alles goed te maken. 
Studeer goed, betaal je poef, daag op! (M)ei-
nde. 
 
ZONDAG 7 MEI: Na een lange periode van een procentuele 
mannendominantie in onze mooie scouts beginnen onze wijven aan een 
grote opmars, daarom lassen we een heuse WIJ(V/N)ENSTAM in. 
Stiekem ook omdat we veel wijn overhebben van het groepsfeest. Kom 
af en zing je favoriete wijn en … liedje. 
 
ZONDAG 14 MEI: Pa pa pa POKERSTAM pa pa pokerstam. We gaan 
vandaag folden, raisen, bluffen en Martini’s drinken. Dresscode: je 
favoriete pokeroutfit! 
 
ZONDAG 21 MEI: WUUWUWUWUUWUWUWUWWUWU 
EEEEEEEEEEEEEEEE DUBUBUBUBUBUBUBUBUB TTEEEEEE 
OOOOWWWWW UUUUUUUUU AAWWWWWW OODDUUUREEOOOO 
FFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU BLIJF-ALLEMAAL-THUIS-BAVO-
IS-JARIG-STAM. Of kom toch en vier het mee! 
 
ZONDAG 28 MEI: Po po po P*RN*STAM po po p*rn*stam. Vandaag is 
het een doodnormale stam, of niet. Kijk zenuwachtig om je heen en als 
niemand kijkt kan je subtiel achter het gordijn verdwijnen! Dit is de 
ideale stam voor de gefrustreerde studerende stamganger! ;) 
 
JUNI: in juni is het ook stam. Jow. 
 
 

Een stevige linker 
*=o Mondharmonica, 

Maartenzijikmijnbroekafsteekbeniknooitdronken, 
Jasperjasverkopenduurtlangerdanallemaalineenkeer, 

Barry’allimapiratei’dliketosailtrutheredsea, 
Bavoormijnnaamishetmoeilijkomietsteverzinnen  

 



 

 


