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VOORWOORD REDACTIE 

‘Mijn favoriete maandblad op gerecycleerd papier?!’ Ja, 
dat hebt u goed gezien. Tekst en uitleg door de redactie. 

 
Vrienden, kameraden 

 
Heden ten dage willen wij u melden dat het Huberke 

maandblad vanaf deze maand op gerecycleerd papier gedrukt 
zal worden. 

 
Het Huberke op gerecycleerd papier drukken is een logische 

keuze; een keuze voor de bomen, een keuze voor de natuur. 
Als scouts hebben we een voorbeeldfunctie, en wanneer we die 

functie op de juiste manier aanwenden, kunnen we een 
voortrekkersrol opnemen op vlak van maatschappelijke 

verandering. Een maatschappelijke verandering die begint met 
kleine dingen, maar die kleine dingen hebben een grote 

impact; maatschappelijke verandering die leidt tot 
maatschappelijke vooruitgang. Of zoals Neil Armstrong 

reageerde bij het horen van dit initiatief: ‘het is een kleine stap 
voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid’. 

Ook is het in ons eigen voordeel gerecycleerd papier te 
gebruiken. Onder meer een bosspel spelen wordt moeilijk tot 

onmogelijk wanneer alle bomen omgehakt en verwerkt worden 
tot papier voor ons maandblad. Hiermee willen we natuurlijk 

niet zeggen dat het Huberke de hoofdoorzaak is van de 
wereldwijde ontbossing; aan de basis van dit probleem ligt 

(waarschijnlijk) het boekje van de Jova-scouts, het Joriske. 
Als redactie hopen we dat ook jullie als lezers dit initiatief 

steunen. Als dit zo is, mag je zeker een mail sturen naar 
joenes@gmx.com met positieve reacties maar ook 

aanbevelingen zijn meer dan welkom. Dan rest er ons enkel 
jullie nog veel leesplezier toe te wensen! 

 
 

De Redactie. 
 

mailto:joenes@gmx.com
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VOORWOORD GROEPSLEIDING 

Beste leden, ouders, sympathisanten 
 

 
 

Na een feestelijke maand december is 
het nieuwe jaar aangebroken. Dit 

betekent dat jullie momenteel het 
eerste Huberke van 2018 in handen 

hebben. Wij hopen alvast dat dit jaar 
minstens even fantastisch zal zijn als 

het vorige! 
 

Na de avondvergaderingen en kerstfeestjes was er tijdens de 
kerstvakantie een korte periode zonder scouts. Maar maak 

jullie geen zorgen! Tijdens de maand januari staan er een 
aantal fantastische activiteiten op het programma… 

 
Na onze eerste vergaderingen op 7 januari nodigen wij jullie 

allen uit op de NIEUWJAARSRECEPTIE. Vanaf 17u bent u 
van harte welkom in onze stam (Achterdries 52) voor een 

hapje, drankje, en een gezellig gesprek met de leiding.  
 

De week daarop, op zaterdag 13 januari, gaan we samen met 
de andere scouts uit Gent naar de GOUWFILM. Hierover 

meer info verder in dit boekje bij de verschillende takken! 
 

 
Ziezo, verder willen wij jullie een gelukkig Nieuwjaar 

toewensen. Tot zondag! 
 

 
 

Stevige linker! 
De Groepsleiding 
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AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 JANUARI 

17u nieuwjaarsreceptie 

13 JANUARI 

Gouwfilm 

9-11 MAART 

Districtsactiviteiten / weekends 

6 APRIL 

Woodfuif 

7 APRIL 

Spaghettiavond 

27-29 APRIL 

Kapoenenweekend II 

1-11 JULI 

Jogi- en giverkamp 

PERIODE 1-14 AUGUSTUS 

Kapoenen- en welpenkamp 
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN 

Happy new year !! 
Nu het nieuwe jaar is begonnen 
hebben wij al vele nieuwe  
spelletjes verzonnen  
 
VRIJDAG 5 JANUARI: Na al dat 
feestgewoel gaan we eens een gezellige 

SPELLETJESAVOND doen. Wordt het nu Monopoly, 
ganzenspel, jenga, uno,… voor elk wat wils. We verwachten 

jullie om 18:30 (tot 20:30) zoals gewoonlijk op het 
kapoenenterrein. Zondag 7/1 is het ook Nieuwjaarsreceptie 

zie p. 14. 
 

ZATERDAG 13 JANUARI: Ben je al benieuwd welke film het 
gaat zijn? En heb je al zin in popcorn? Dan moet je zeker 

komen naar de  GOUWFILM we verwachten jullie om 9:15 aan 

de ingang van het zwembad de Van Eyck en zijn terug rond 
12:15. Vergeet zeker je 2.50 euro niet! 

 
ZONDAG 21 JANUARI: Geef acht ! Lopen, springen, sluipen, 

camoufleren. Vandaag gaan wij jullie opleiden als echte 
soldaten op de LEGERVERGADERING  

 
ZONDAG 28 JANUARI: Zullen het vandaag de meisjes zijn 

met de dans-moves en de mooie stem of toch eerder de jongens 
met de grote spieren en de voetbal skills. Dat gaan  we te weten 

komen op de  JONGEN VS MEISJESVERGADERING 
VERGADERING ￼VERGADERING VERGADERING  

 
 

 
 

 
Een stevige linker 

 Oona, Jade, Servaas, Junot, Robbe, Mathilde en Kato  
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HDB GAAT VREEMD! JENTE IN NEWCASTLE 

Hoi 
 
Weet u wat? Waarom moet het altijd over ons 
-die buitenlanders- gaan? Ik ben anders ook 
wel geïnteresseerd in wat thuis gebeurt, hoor! 
Die hoge omes en stinkende oudjes willen 
telkens maar weten hoe het leven hier 
verloopt, wie de vrienden zijn, hoe je het stelt met de studie, hoe het 
weer is, daar zo in het hoge Noorden, welke restaurants de moeite 
zijn als ze ooit eens zouden passeren (hoe moet ik dat weten, ik ben 
verdorie toch maar een arme student?), en wanneer ik terugkeer uit 
het buitenland. Terugkeer naar huis, naar hen. Ik heb het er volledig 
mee gehad. Vanaf nu ga ik enkel nog vragen stellen. Ik keer de rollen 
om en nu is het jullie beurt om dezelfde vraag elfendertig maal te 
beantwoorden. Want ja, hier loopt alles vlot. Het is ook niet echt 
interessant om te vertellen over de derde maand in het buitenland, 
want u kan ook wel aanvoelen, beste lezer, dat die rotaties vervagen 
en een grote waas worden. Ja, de stress begint te komen, 10 000 
woorden in een maand is nooit een lachertje, maar dat hoort er 
allemaal bij, en niemand hoort graag iemand klagen.  
 
Misschien knelt het schoentje daar. Het thuisfront, en bij 
veralgemening bijna iedereen, stelt steeds vragen, maar wil eigenlijk 
geen echt antwoord. Zolang je zegt dat alles goed gaat, geen 
probleem. Vanaf er een ‘maar’ of ‘wel’ verschijnt, dan ga je zien dat 
ze niet meer zo geïnteresseerd zijn. Maar goed, genoeg, nu is het tijd 
voor vragen. Alhoewel, misschien ben ik ook niet meer 
geïnteresseerd, een koekje van eigen deeg. Ik waag het er toch op, 
want dan hebben we met uw antwoord misschien een 
gespreksonderwerp bij mijn terugkeer. 
 
Hoe gaat het daar in België? Hoe is het weer, het eten? Hoe is het 
met de studie? Toch niet te veel werk, hoop ik? Hoe verloopt het 
scoutsjaar daar? De ouders/kinderen/luizen/huisdieren nog 
gezond? 
 

Doei 
 

Ochtendzonzilvere Klibberige Beo 
P.S: ik kom eigenlijk pas in februari terug, whoops. 
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HDB GAAT VREEMD! DRIES IN CHINA 

Nihao!  
 
Wat gaat de tijd toch snel, 
het is al de laatste keer 
dat ik jullie allen zal 
schrijven! Ik heb eindelijk 
mijn wintervest mogen 
bovenhalen, want hier in 
Shanghai is de winter 
helaas wel gearriveerd. De 
voorbije weken was dat 
zeker niet het geval. Zoals mijn trouwe vrienden op Facebook 
ongetwijfeld hebben gezien, flaneerde ik nog op de Tiger Leaping Gorge 
in mijn t-shirt. De Tiger Leaping Gorge is een prachtig natuurfenomeen 
in Lijiang en een van de mooiste pareltjes in China. Een mooie tocht 
met prachtige natuur en geen Chinezen! Chinezen hiken namelijk 
nooit, indien er geen bus/kabelbaan aanwezig is, ziet u ze niet.  
 
Na Lijiang ben ik naar het gelijkende Dali getrokken, een paar dagen 
van weinig stappen en genieten van lekkere colaatjes. Ook iets heel 
typisch aan China zijn  de duizende elektrische scooters die je overal 
vindt, heel toffe dingen die best snel gaan. In Dali ben ik ook getrouwd, 
u gelooft me niet? Ik kan het met beeldmateriaal bewijzen, zodra ik 
terug ben, kan u er altijd naar vragen.  
 
Daarna kwam Zhanjiajie aan de beurt, buiten een heel bijzondere 
naam, is het ook een bijzonder mooie plek. Het natuurpark was de 
inspiratie voor de film 'Avatar', zodat u misschien een idee kan krijgen 
van het uitzicht. Mooie wandelingen met heel veel wilde apen, die je 
eten willen stelen. Er staat overal 'verboden de apen eten te geven' ( 
maar dan in het Chinees), maar natuurlijk trekt menig Chinees er zich 
helemaal niets van aan en gooit vanalles naar de aapjes. Na een paar 
uur klimmen kwam je op de populairste plek met een mooi uitzicht over 
de honderden 'pilaren', dat was dan nog niet de grootste beloning! Na 
het uren puffen en de eindeloze trappen (of lekker achterover zitten in 
de bus en de kabelbaan, zoals een echte Chinees) , kan je gelukkig 
genieten van wat lekker eten! helemaal op de top stond er namelijk een 
grote McDonald’s! Chinese cultuur op z'n best! 
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Yangshuo was toch wel een topper, een vrij toeristisch stadje, met 
mooie natuur en heel veel oude bekenden in de hostel. Om een of 
andere rede kwam iedere westerling in deze specifieke hostel samen. 
Een blij weerzien en een zalige week van goed eten en drinken! 
Daarna was Sanya aan de beurt om toch nog even de zee te zien. Drie 
dagen op het strand spenderen met een temperatuur tot 28 graden. 
Sanya valt te beschrijven als: heel veel zon, zwemmen, kokosnoten en 
veel Russen. Russen die op vakantie gaan zijn een grappig fenomeen: 
0 schaamte, heel veel ballentrekkers en dikke buiken. 
 
Binnen een weekje ben ik al terug in ons Belgenland, eindelijk weer 
frietjes, pitta en lekkere cola hmm.  
(Bij het ter perse gaan is Dries reeds in België) 

HDB GAAT VREEMD! SOLANGE IN PERU 

Hola amigos! 
 
Ik zit ondertussen bijna aan de helft van m’n avontuur, 
het gemis wordt groter en groter, maar zal binnenkort 
weer beteren want ik krijg hoog bezoek van mijn 

gezinnetje en Thomas!  
Volop aan het uitkijken naar de komende maand dus!  
 

Ook kreeg ik onlangs het fantastische nieuws dat 
medeleidster Bettie ook naar Zuid-Amerika zal komen 
voor haar eigen avontuur! We zullen samen 2 weken vertoeven in het 
prachtige Cusco! 
 

Maar nu over het hier en nu: het regenseizoen is begonnen, waardoor het 
overdag warmer wordt maar ‘s nachts enorme donderwolken opduiken, het 
heeft wel iets vind ik.  
 

Graag zou ik ook nog een oproep willen doen: NGO Oye Lena zoekt nog 
vrijwilligers voor 2018!  
Oye Lena is een onderwijsproject in Peru, dat zich inzet voor kinderen met 

een beperking en kleuters uit moeilijke thuissituaties. (Meer info vind je op 

https://oyelena.wordpress.com/) 
 

Ben je op zoek, of ken je mensen die op zoek zijn naar een buitenlandse 
ervaring/stage met kindjes? Dan is dit jouw kans!!!!!  

Als vrijwilliger kan je hier zo enorm veel doen en zo veel levenswijsheden 
opdoen en dat alles in Peru!! 
Heb je interesse? Stuur me dan zeker een mailtje op: 
solange.loos@telenet.be. 
 

XOXO Sollie 

https://oyelena.wordpress.com/
mailto:solange.loos@telenet.be
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STEL JE VOOR?! JADE 

Naam: Jade Philippeth  

Functie in de groep: Kapoenenleiding 

Geboortedatum: 29/09/1999 

Totemnaam: Fonkelend Olijfgoude Jofele Poolvos 

Lid sinds en dankzij: Myrte (zus) en Solange, sinds 1e 

jaar jogi 

Totemproeven: Jogi’s: Opduiken in het meer, beetje onderkoeld, soort 

roddelmagazine schrijven over kamp. 

Givers: Samen met Nelis televisie studio [sic]1 met wellness dingen bouwen 

(=hele dag sjorren) en show presenteren. 

Jin: Festivalletje organiseren.  

Studies: Geschiedenis 

Hobby’s: scouts (duh), skiën, dollen en dineren met vrinden 

Broers en zussen: Myrte (welpenleiding) 

Huisdieren: 2 konijntjes: Dame Blanche en Moustache 

Beste scoutskamp: Montenegrooooo (buitenlandskamp givers)  

Beste scoutsweekend: Startweekend Jin!!! 

Favoriete kampeten: zonder enige twijfel WAP 

Slechtste kampeten ooit: BBQ op groepskamp (slecht stuk kip = 

voedselvergiftingske dabei) 

Op kamp mis ik: mijn toilet en bed 

Leukste scoutsactiviteit: kamp!!! 

Lievelingskleur: geen voorkeur, alle kleuren zijn even mooi 

Favoriete muziek: Alt-J, Red Hot Chili Peppers, Roméo Elvis en andere 

hiphop, eigenlijk een beetje vanalles 

Favoriete film: Sound of Music en alle andere musicals 

Beste concert of voorstelling: The xx op Pukkelpop 2017  

Favoriete stripfiguur: ik ben geen kenner! 

                                  
1 nota van de redactie: samenstellingen moeten in één woord geschreven worden. 
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Favoriete reisbestemming: Scandinavië, Canada of Oceanië 

Favoriete sjorconstructie: kampvuurkring 

Favoriete vieruurtje: witte prinsenkoeken (of als we speciaal doen: 

hotelcake (met slagroom)) 

Fijnste uur van de dag: Slaaptijd 

Slechtste uur van de dag: Opstaan tijd  

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland: het boek ‘How to 

survive on a deserted island for dummies’ 

Grootste ergernis: taalfouten  

Grootste angst: taalfouten maken 

Grootste geheim: ik ben een open boek! 

Wat vraag je dit jaar aan Sinterklaas: cd’s!!! 

Droomjob: iets met veel reizen (maar zonder al te veel te vervuilen!) 

Droom of wens: Zoveel mogelijk zien én begrijpen van de wereld! 

Levensmotto: blabla hakuna matata, carpe diem, iets met relativeren ook 

Mooiste scoutsherinnering: Buitenlandskamp, zowel in Montenegro als 

Roemenië (jin) 

Favoriete knoop: platte knoop 

Favoriete historische persoon: Maria Theresia van Oostenrijk 

Favoriete jeugdbeweging (naast de scouts uiteraard): JNM 

 

 

De grootste scoutsdilemma’s :  

Spaghetti-avond of Woodfuif? woodfuif 

Voze Vergadering of Techniekenvergadering?  100% voze vergadering!!! 

Kathedraaltent of lesbotent? lesbo 

HUDO of Dixie? hudo 

Buenas Noches of zoutchips? Buenas noches 

Stella of Jupiler?: stella 
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STEL JE VOOR?! REBECCA 

Naam: Rebecca Bruylandt  

Functie in de groep: jogileiding 

Geboortedatum: 23 februari 1999 

Totemnaam: Ingetogen Nachtegaal 

Lid sinds en dankzij: 1e jaar jogi dankzij 

mama 

Totemproeven: 

 1) op pad gaan en 5 verschillende gebouwen 

zoeken, daar een tekening van maken en nadien terugkeren naar het terrein 

en een verhaaltje schrijven met die 5 gebouwen erin. 

2) De leiding wegwijs maken in de plaatselijke fauna door een dierentuin te 

sjorren. De dierentuin moest een verhard pad hebben, minstens 2 levende 

dieren en 3 zelfgemaakte dieren groter dan 1m. Elk dier moest zijn eigen 

naambordje hebben met wat uitleg. Ook moest ik wat info geven over de flora. 

Op het einde moest ik een aantal leden rondgidsen in mijn dierentuin + leuke 

anekdote vertellen over de dierentuin. 

Studies: 1e bachelor farmaceutische wetenschappen 

Hobby’s: lopen, lezen, zwemmen, scouts 

Broers en zussen: 1 oudere zus, Hannah 

Huisdieren: 1 kat 

Beste scoutskamp: buitenlands kamp in Montenegro 

Beste scoutsweekend: halloweenweekend bij de jogi’s 

Favoriete kampeten: duikboot 

Slechtste kampeten ooit: gras 

Op kamp mis ik: mijn stijltang 

Leukste scoutsactiviteit: voze vergadering 

Lievelingskleur: paars, blauw 

Favoriete muziek: kraantje pappie  

Favoriete film: the zookeeper’s wife 

Beste concert of voorstelling: kraantje pappie op mijn school, Bastille  
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Favoriete stripfiguur: kiekeboe 

Favoriete reisbestemming: Ergens waar ik het noorderlicht kan zien 

Favoriete sjorconstructie: driepikkel 

Favoriete vieruurtje: pannenkoeken 

Fijnste uur van de dag: 14 uur 

Slechtste uur van de dag: 6 uur 

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland Barry, beste 

schoonbroer evva xoxo 

Grootste ergernis: mensen horen kauwen 

Grootste angst: spinnen 

Grootste geheim: is geen geheim meer als ik het hier schrijf 

Wat vraag je dit jaar aan Sinterklaas: geen herexamens 

Droomjob: een job die mij gelukkig maakt 

Droom of wens: nog meer mooie herinneringen krijgen 

Levensmotto: geef liefde en je ontvangt het terug 

Mooiste scoutsherinnering: totemproef 

Favoriete knoop: platte knoop 

Favoriete historische persoon: Herodotus 

Favoriete jeugdbeweging (naast de scouts uiteraard): Chiro Baarle 

 

 

De grootste scoutsdilemma’s :  

Spaghetti-avond of Woodfuif? woodfuif 

Voze Vergadering of Techniekenvergadering? Voze vergadering 

Kathedraaltent of lesbotent? kathedraaltent 

HUDO of Dixie? hudo 

Buenas Noches of zoutchips? zoutchips 

Stella of Jupiler?: stella 
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MOP VAN DE MAAND2 

Beste lezers, januari is aangebroken, uw favoriete maandblad vond u 
zonet in de brievenbus en u kan eindelijk opnieuw de ‘mop van de 
maand’ lezen. Het is naar dit moment dat u al zolang uitkeek. Op 
Kerstavond dacht u: ‘o laat het Huberke van januari nu maar snel 
toekomen’ en op oudjaar vierde u niet het aanbreken van het nieuwe 
jaar maar vierde u het feit dat u de dag erna het nieuwe Huberke in de 
brievenbus zou vinden. Deze maand is het een speciale editie, voor het 
eerst verteld één van onze leden een mop, deze maand is het de beurt 
aan Stan Priem van de welpen! 

 
Hallo dag Stan, wat is jouw favoriete mop? 
Dus er zaten twee oenen op een flat en de ene oen zei tegen de andere 
oen: ‘durf jij een steentje naar beneden gooien?’ En dan zei de andere: 
‘natuurlijk’ en hij gooide een steentje naar beneden. 
Dan zei de ene oen weer: ‘durf jij een baksteen naar beneden te gooien?’ 
En toen zei hij: ‘natuurlijk’ en gooide hij een baksteen naar beneden. 
En toen zei de ene oen weer: ‘durf jij een bom naar beneden te gooien?’ 
En toen zei hij: ‘natuurlijk’ en toen gooide hij een bom naar beneden. 
En een paar minuten later gingen de twee oenen naar beneden. En toen 
zagen ze huilend meisje en ze vroegen: ‘waarom ween jij?’ En toe zei ze: 
‘omdat ik een steentje op mijn hoofd heb gekregen’. En wat verder zagen 
ze nog een huilend meisje en ze vroegen: ‘wat is er?’ En toen zei ze: ‘ik 
heb een baksteen op mijn teen gekregen’. Toen wat verder zagen ze een 
lachend jongetje en ze vroegen: ‘wat is er zo grappig?’ En dat jongetje 
zegt: ‘ik liet net een scheet en toen ontplofte het hele huis!’ 
 
Ik heb die van toen ik ging gaan logeren bij mijn zus haar meter, daar 

heb ik hem voor het eerst gehoord! 
 

Wat vind jij precies zo grappig aan deze mop? 
Dat weet ik zelf eigenlijk niet, ‘t heeft gewoon zoiets van, ja moeilijk om 
uit te leggen. 
 
Van welke leiding wil jij hier volgende maand een mop lezen? 
Effe nadenken eh, van, ik denk, van Baloe! 
 
Voilà beste lezers, volgende maand leest u hier de favoriete mop van 
Baloe van de welpenleiding. Sommigen noemen haar zelfs Florine De 
Vydt. 

  

                                  
2 Echt interview 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 

Beste kapoenen, beste welpen, beste jogi’s, beste givers, best jin, beste 
leiding, beste oudleiding, beste ouders van kapoenen, beste ouders van 
welpen beste ouders van jogi’s, beste ouders van givers, beste ouders 
van jin, beste ouders van leiding, 
 
 
Graag uitnodigen we jullie uit op onze supergezellige 
nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari! Deze vindt plaats op het 
welpenterrein (Achterdries 52) en start om 17u. Kom zeker langs voor 
een babbel of een glas bubbels, een babbel en een glas bubbels, een 
babbel of iets met minder bubbels of een babbel en iets met minder 
bubbels! 
 
Hopelijk tot dan?! Zodat we samen het nieuwe jaar op scoutse wijze 
kunnen inzetten! 
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MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Hey allerliefste welpen! Na de 
feestdagen, zijn wij helemaal klaar om 

er weer in te vliegen. Hopelijk jullie ook! 
XOXO 

 
 

 
ZONDAG 7 JANUARI: Nu iedereen zijn buikje rond heeft 

gegeten door die leuke feestdagen, is het tijd om na te denken 
over onze nieuwjaarsresoluties. Wie ben ik? Wat ben ik? Kom 

allen naar de NEW YEAR, NEW ME VERGADERING, 
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie zie p. 14. 

 
ZATERDAG 13 JANUARI: Welke leuke film zal er dit jaar te 

zien zijn? Kom dat zien op de GOUWFILM! Zie Mail. 
 

 
ZONDAG 21 JANUARI: Vandaag is het tijd om op skireis te 

gaan. Maar wat nemen we mee? Ontdek het op de IK GA OP 
SKIREIS EN IK NEEM MEE VERGADERING Vergeet zeker en 

vast je skibril niet! 
 

 
ZONDAG 28 JANUARI: Al die sneeuw is wel leuk, maar nu is 

het welletjes geweest. Wij hebben genoeg van die koude, jullie 
ook? Kom dan naar de WANNEER IS DE WINTER GEDAAN 

VERGADERING?  
 

 
 

 
Een stevige linker 

Baloe, Chil, King Louie, Tabaqui, Akela, Chikai, Hathi en 
Raksha 
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Beste jogi’s, eerst en vooral onze beste 
wensen voor het nieuwe jaar. Wij hopen dat 
2018 weer een beestig scoutsjaar wordt met 
nog meer knotsgekke avonturen. 2018 
brengt wel een paar veranderingen met zich 
mee. Maar niet getreurd, het wordt nog beter 
dan vorig jaar!!! 
 
ZONDAG 7 JANUARI: Vandaag nemen wij afscheid van onze stagiaire 
Bettie. Ze heeft een half jaar stage kunnen lopen bij de leukste tak van 
de HDB, maar het is tijd om terug te keren naar het verre Peru en 
Ecuador. Kom allemaal afscheid nemen van haar op de 
SCHUIMPARTY-VERGADERING!!!. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie 
zie p. 14.  
 
ZATERDAG 13 JANUARI: Januari is de filmmaand bij uitstek. Lekker 
knus voor de tv een film kijken terwijl het buiten vriest. Wat is er beter 
dan een film kijken op tv? Juist, een film kijken op een reusachtig 
scherm en dat gaan we vandaag doen. Kom allemaal af naar de 
GOUWFILM. We verzamelen, om 15u20 aan het zwembad Van Eyck. 
Jullie kunnen terug opgehaald worden om 18u15. Vergeet jullie €2,5 
niet!!!! 
 
ZONDAG 21 JANUARI: Vandaag verlaten we ons warme joginest en 
gaan we op verplaatsing. We gaan namelijk de Rozebroeken onveilig 
maken. Wij verwachten jullie om 14u aan de ingang van de 
Rozebroeken om te gaan ZWEMMEN!!! Vergeet jullie 
zwembroek/badpak/bikini, 6 euro en paspoort niet!!! 
 
ZATERDAG 27 JANUARI: Jullie leiding is volop bezig met blokken en 
dat komt onze oren uit. Examens hebben 1 voordeel: we zijn nu 
professionele gokkers. Dat gaan we vanavond dan ook bewijzen. Kom 
allemaal om 19u naar onze GOKKEN-NA-HET-BLOKKEN-
AVONDVERGADERING om te bewijzen dat jullie beter kunnen gokken 
dan jullie leiding. Jullie kunnen terug opgehaald worden om 22u. 
 
 

Een stevige linker en de beste wensen, 
Bettie, Milan, Bagheera, Rebecca, Jente, Hannah en Rikki 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

Jow bitterballen 
2018 is een feit! Nu je al je familie drie 
kusjes hebt gegeven voor het nieuwe jaar 
is het tijd dat jullie je leiding eens komen 
kussen. Aangezien het januari is en de 
leiding druk bezig is met het maken van 
examens zijn er deze maand wat avond 
vergaderingen dus kijk zeker goed naar 
de dag en het uur van de activiteit. 
 
ZONDAG 7 JANUARI: De DRIE KONINGENVERGADERING 
hebben na lang omzwerven het stalleke van Bethlehem gevonden. 
Door zijn vermoeidheid van het lange lopen ziet Balthazar niet dat 
er een hooivork op de grond ligt. Hij trapt erop, krijgt de steel tegen 
zijn kanis en roept: "Jezus Christus!" Maria mompelt tegen Jozef: 
"Zeg schat, is dat geen goede naam...?" Tot dan x. Aansluitend 

Nieuwjaarsreceptie zie p. 14. 

 
ZATERDAG 13 JANUARI: Voor een keer mogen jullie allemaal 

jullie lief meenemen want het is weer tijd voor de jaarlijkse 
GOUWFILM! We spreken af aan zwembad van Eyck om 18U30. 
Vergeet ook zeker jullie 2,5€ niet! Vergeet niet om op facebook te 
stemmen voor welke film jullie willen kijken.  
 
ZATERDAG 20 JANUARI: We spelen een STADSSPEL vanavond. 
Welk spel zien jullie dan wel. HEEL BELANGRIJK: er komt een pol 
op facebook, gelieve die in te vullen, anders gaat het spel niet 
werken.  
 
ZONDAG 28 JANUARI: Allen welkom op de 

VERASSINGSVERGADERING. Uur, plaats en datum zullen nog 
via mail en facebook doorgegeven worden, maar zet alvast je fiets 
klaar en werk wat aan de kracht in je sterkste arm want je zult het 
nodig hebben. 
 

Een stevige linker 
Kpfoft, nbbsufo, lfwjo, psqiêf, iboobi, absbi, kfg 
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MAANDPROGRAMMA STAM 

Wij heten iedereen welkom in dit nieuwe 
mooie jaar! Wordt 2018 ook jouw jaar, vol 
met goede voornemens??? Begin dan maar 
alvast met het tijdig afbetalen van je poef! 
AJA! Het gaat een kweeniehoeformidabel-
gigantischfantastischsuperdupervetwijs 
jaar worden. 
 
ZONDAG 7 JANUARI: Wij verwelkomen vanavond iedereen graag op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE Kom gezellig een cava’tje drinken zodat we 
allen op dat nieuwe jaar kunnen kinken! Vanaf 17u! 
 
ZONDAG 14 JANUARI: Allen welkom op de KAMPVUUR MET IRISH 
COFFEE STAM. Vandaag is het een speciale dag! Werelddag van de 
Migranten en de Vluchtelingen. De GROOTSTE migrant onder ons is 
nog eens jarig bij ook! Ra ra ra… Dat vraagt al ne keer voor een 
kapvuurstammeke met een irish coffee’tje of baileyske dabei (gratis 
voor wie in ‘t groen staat en anders voor maar €1,50). 
 
 
ZONDAG 21 JANUARI: Ook zo’n zin in iets lekkers? Misschien in zo’n 
begeerlijke bickeyburger? Ja dat is het! Allemaal komen naar de enige 
echte BICKEYSTAM Waar zitten al die schone schneukeleirs?  
 
ZONDAG 28 JANUARI: Allen welkom op de WANNEER ZIJN DIE 
EXAMENS VER GEDAAN MOAT STAM De meesten onder ons 
verlangen heel hard naar vakantie, feesten en (veel) pintjes drinken! 
Maarrrrr we wachten ook ongeduldig op de terugkomst van ons 
Solange’ke wajabaja! 
 
 
 
 

Een welgemeende warme knuffel van 
Ine, Kasper, Klaartje, Lowiek, Matthew en Solange 

 

 
 



   
 

 

 


