
‘T HUBERKE 
 

Belgique - België 

P.P.-P.B. 

9050 Gentbrugge 
Brusselsesteenweg 

BC31536 
 

 Maandelijks: januari 2017 

 www.hdb-scouts.be 

 

 

Afzender: Achterdries 52, 9050 Gentbrugge 
Afgiftekantoor : GENTBRUGGE BRUSSELSESTEENWEG 
Ver. Uitg. : Matthias Van Autreve, Hélène Marchalhof 13, 9050 Gentbrugge 

P913009 
Klantnummer: 

4362101 



1 

INHOUD 

Voorwoord Groepsleiding ...................... 2 

Agenda ................................................. 3 

Maandprogramma KAPOENEN ...........4 

Stel je voor?! Raksha ............................ 5 

Maandprogramma WELPEN ...............7 

Maandprogramma JOGI’S..................8 

Maandprogramma GIVERS ................9 

Maandprogramma STAM ................. 10 

 



  2 

VOORWOORD GROEPSLEIDING 

 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten! 
 

 
Na een zachte maand december vol 

kerstfeestjes en casinoavonden, is de tijd 
aangebroken om de maand januari en het 

nieuwe jaar in te luiden met het eerste 
Huberke van het jaar 2017! 

 
Naar aanleiding van dat nieuwe jaar bieden 

wij u een NIEUWJAARSRECEPTIE aan. 
Vrijdag 6 januari bent u welkom vanaf 19u 

in onze Stam (Parochietuin/Welpenterrein, Achterdries 52) 
voor een hapje en een drankje, en een gezellig gesprek met 

elkaar of met de leiding. 
 

Over naar de gewone vergaderingen dan weer! Op 1 januari, 
de start van het nieuwe jaar, rust de leidingsploeg nog uit van 

een drukke feestweek. Daarna staan wij uiteraard weer paraat 
om elk weekend het beste van onszelf te geven! Op 14 januari 

is het tijd voor een specialleke: zoals elk jaar is het weer tijd 
voor de GOUWFILM. Meer informatie over het hoe, wat, waar 

en wanneer is te vinden in de gloednieuwe 
maandprogramma’s. Lezen die handel! 

 
Ons rest niets anders meer dan u allen nog een gelukkig 

Nieuwjaar toe te wensen en uiteraard veel geluk in het 
komende jaar. 

 
 

 
Stevige linker! 

De voltallige leidingsploeg 
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AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 JANUARI 

19u Ouderreceptie 

14 JANUARI 

Gouwfilm  

14 – 15 APRIL 

Woodfuif en spaghettiavond 

20 MEI 

Groepswandeling 

PERIODE 1-14 JULI (NOG NIET PRECIES) 

Jogi- en giverkamp 

PERIODE 1-14 AUGUSTUS (NOG NIET PRECIES) 

Kapoenen- en welpenkamp 
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN 

Liefste kapoentjes,  
De goede voornemens en nieuwjaarsbrieven 
liggen alweer achter ons. Wij hopen dat 
iedereen een spetterend jaar tegemoet gaat en 
dat we nog veel beestige avonturen mogen 
beleven bij de kapoenen. Wij zetten alvast ons 
beste beentje voor om jullie een legendarisch 
scoutsjaar te bezorgen. Jullie komen toch 
ook? 

 
ZONDAG 1 JANUARI: Vandaag is het de eerste dag van het jaar. Jammer 
genoeg moet de leiding op familiebezoek, waardoor het vandaag GEEN 
VERGADERING is. Volgende week staan we weer paraat voor jullie! 
 
VRIJDAG 6 JANUARI: Vanavond verwelkomen we iedereen op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE. Jullie zijn welkom samen met je ouders vanaf 

19u in onze Stam (Parochietuin/Welpenterrein, Achterdries 52) 

 
ZONDAG 8 JANUARI: Diep verscholen in het grote bos leeft een volk van 
blauwe mannetjes en 1 prachtig meisje. We gaan op zoek naar dit vrolijke 
volk in SMURFEN-VERGADERING, maar pas op! Zorg dat Gargamel en 
Azrael het smurfendorp niet vinden! 
 
ZATERDAG 14 JANUARI: Vandaag is het weer de jaarlijkse GOUWFILM. 
We spreken af om 9u30 aan het zwembad Van Eyck, waar jullie ouders 
jullie terug kunnen ophalen om 12u15. Vergeet je €2,5 niet!  
 

ZATERDAG 21 JANUARI: Zin in een spelletje vandaag? Zijn 
gezelschapspelletje je lievelingsspelletjes? Dan moet je zeker komen 
vandaag, want we houden een supergezellige SPELLETJESAVOND. We 
verzamelen om 18u30 en jullie kunnen worden opgehaald om 20u30. 
 
ZONDAG 29 JANUARI: Heb je er altijd al van gedroomd om de eerste 
mens op Mars te zijn? Of contact te hebben met aliens? Dan is dit je kans! 
We verkennen het heelal op de RUIMTE-VERGADERING. Op naar de 
sterren en daar voorbij!!! 
 
 

Een stevige linker, 
Smurfin Zarah, Moppersmurf Bazil, Grote Smurf Servaas, Astronaut 

Milan, Marsman Robbe en Alien Mathilde 
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STEL JE VOOR?! RAKSHA 

Naam: Raksha 

Functie in de groep: Welpenleiding 

Geboortedatum: 05/02/1998 

Totemnaam: Helderivoorgroene Kittige 

Secretarisvogel 

Lid sinds en dankzij: 1e jaar jogi door 

Solange! 

Totemproeven: 1e: Ik moest een tocht maken en op deze tocht allemaal 

foto’s trekken (met een boer op een tractor, op een hooibaal, in de tent 

van een andere scouts, …). Daarna moest ik hier een verhaal rond 

schrijven. 

2e: Boerin worden. Ik moest groenten oogsten, koeien melken, eieren 

meenemen…. Ik moest terug naar het terrein komen met een viervoetig 

dier (liefst een paard of pony) en mij verkleden als Heidi aus Tirol.  

Studies: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Hobby’s: Haar knippen, medeleiding van mooie kapsels voorzien, 

scouts, babysitten, paardrijden, skiën, piano 

Broers en zussen: Jade (jin) 

Huisdieren: 2 konijnen en Jade 

Beste scoutskamp: Buitenlandskamp in Slovenië 

Beste scoutsweekend: Johnny’s en Marina’s 

Favoriete kampeten: Duikboot met APPELMOES of WAP 

Slechtste kampeten ooit: Kampvitamientjes 

Op kamp mis ik: Frieten  

Leukste scoutsactiviteit: Voze vergadering 

Lievelingskleur: Blauw 

Favoriete muziek: Red Hot Chili Peppers 

Beste concert of voorstelling: Soldier’s Heart 
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Favoriete stripfiguur: Magic Mike XXL 

Favoriete reisbestemming: Zuid-Amerika 

Favoriete sjorconstructie: Tent op palen  

Favoriete vieruurtje: Soldatenkoeken 

Fijnste uur van de dag: 16u  

Slechtste uur van de dag: 7u 

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland: eten 

Grootste ergernis: eetgeluiden  

Grootste angst: Verdrinken  

Grootste geheim: … 

Wat vraag je dit jaar aan Sinterklaas: Geen herexamens 

Droomjob: Kinesist wajaaa 

Droom of wens: Dat alle mensen goede vriendjes zijn 

Levensmotto: Klein maar fijn! 

Mooiste scoutsherinnering: De berghut in Slovenië bereiken 

Favoriete knoop: Mastworp 

Favoriete historische persoon: Hubert 

Favoriete jeugdbeweging (naast de scouts uiteraard): Chiro, hmm 

knutselen 

 

De grootste scoutsdilemma’s: 

Spaghetti-avond of Woodfuif? Woodfuif 

Voze Vergadering of Techniekenvergadering? Voze vergadering 

Kathedraaltent of lesbotent? Lesbo 

HUDO of Dixie? HUDO 

Buenas Noches of zoutchips? Zoutchips 

Stella of Jupiler?: Jupiler 
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MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Hallo Welpen 
Het is 2017. Een nieuw jaar, een nieuw 
begin. We vliegen er direct in met een 
maand vol plezier. Van een wilde survival 
naar lekker knus een filmpje kijken. 
Komen dus! 
 
 
VRIJDAG 6 JANUARI: Vanavond verwelkomen we iedereen op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE. Jullie zijn welkom samen met je ouders 

vanaf 19u in onze Stam (Parochietuin/Welpenterrein, Achterdries 

52) 

 
ZONDAG 8 JANUARI: Zorg maar dat je voorbereid bent op een 
zware dag want vandaag is het WINTERSURVUVAL. Hoe overleef 
ik in de koude? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet doodvries? Hoe maak 
ik vuur? En nog veel meer handige survivaltips! 
 
 

ZONDAG 15 JANUARI: Zin om een filmpje te kijken? Goed, want 
vandaag is het GOUWFILM!! Meer info volgt in de mail. 
 
 
ZONDAG 22 JANUARI: Het is officieel. Trump is president van 
Amerika. Er zal dus ook wat moeten veranderen binnen scouts, 
met nadruk op de welpen. Wat doen we ermee? Bouwen we er een 
muur rond? Of dan toch niet. Kom het allemaal te weten op de 
DONALDTRUMPVERGADERING. 
 
 
ZONDAG 29 JANUARI: Doe je beste paar handschoenen en je 
warmste kousen maar aan want vandaag gaan we SCHAATSEN! 
Meer info volgt in de mail. 

 
 

Tot de volgende week  
Akela, Bagheera, Tabaqui, Hathi, Raksha, Chikai en King Louie 
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Hoi Jogi’s. 
De maanden waarin zelfs de zonnen niet 
schijnen 
Daarin zien wij jullie weer. 
Onze hartjes doen veel zeer 
Want wij moeten in onze boeken verdwijnen. 
 
 
VRIJDAG 6 JANUARI: Vanavond verwelkomen we iedereen op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE. Jullie zijn welkom samen met je ouders 

vanaf 19u in onze Stam (Parochietuin/Welpenterrein, Achterdries 52) 

 

ZONDAG 8 JANUARI Nahhh, vandaag GEEN VERGADERING. Echt tof 
zo boekjes lezen en geen zonlicht meer zien. Wist je dat: er bestaan drie 
tweeklanken in het Nederlands, namelijk œˑy, ɛˑi en ɔˑu. Een extra 
zandkoek voor wie Jente vertelt naar wat deze klanken vertalen. 
 
ZATERDAG 14 JANUARI Onze eerste vergadering van het jaar!! Het is 
namelijk GOUWFILM We verzamelen om 15u15 STIPT aan het 
zwembad Van Eyck. Vergeet zeker geen €2.5 mee te nemen, cause 
anders gene film for you, hé! (Hint, hint, er is er eentje jarig, hint, hint) 
 
ZATERDAG 21 JANUARI Op koude winterdagen als deze is er geen 
betere manier om warm te worden dan te genieten van het gezelschap 
van elkaar. Daarom organiseren wij vandaag een heuse WINTERBBQ! 
Breng allemaal jullie eigen eten mee, want wij zorgen enkel voor het 
vuur dat in ons allen brandt, een geheim dessert, een jarige leider en 
de barbecue! 
 
ZONDAG 29 JANUARI Tring tring! Ploink ploink! Ting! Pling pling! 
Ringeling! Ding ding! Ping ping! Khang khang! Miep miep! 
Rekketekketekketekketekketekketekketekketekketekketekketekketekk
etekketekketekketekketekketekketekketekketekketekketek! 
U raadt het al. Neem zeker je FIETS mee, want het is vandaag 
STADSSPEL  
 
 

Een stevige linker 
Anna, Gzmmzg, Hcd, Gbc, Fajpa, Ejzizn, Mifuhay 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

 

HELLOOOOOW, GIVERZZZ. Deze 
januari zal wat anders dan de voorbije 
maanden. Uw leiding heeft namelijk 
examens. Maar we maken er het beste 
van. 
 
 
 

VRIJDAG 6 JANUARI: Vanavond verwelkomen we iedereen op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE. Jullie zijn welkom samen met je ouders 

vanaf 19u in onze Stam (Parochietuin/Welpenterrein, Achterdries 

52) 

 
ZATERDAG 7 JANUARI: Jawel hoor, vanavond is er een heuse  
CASINOAVOND! Meer info over waar en om hoelaat zien jullie 
verschijnen op Facebook! 
 
 

ZATERDAG 14 JANUARI: Vandaag gaan we met ons 
scoutsvriendjes van de gouw naar de film, U raadt het al. Het is 
GOUWFILM. Jullie worden om 19u stipt aan zwembad Van Eyck 
verwacht. Neem ook €2.50 mee. 
 
 
VRIJDAG 22 JANUARI: Vandaag is de dag waarop het is 
toegestaan een scheve schaats te rijden want vandaag gaan we 
gaan SCHAATSEN. Jullie worden om 14u stipt aan het lokaal 
verwacht met handschoenen en €6. 
 
VRIJDAG 29 JANUARI: Haal jullie handschoenen, muts en sjaal 
maar boven want deze week is het: HET SNEEUWT 

VERGADERING (hopelijk). 
 
 

Een levige stinker 
Doedels! Ine, Orphée, Dries, Kevin en Maarten 
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MAANDPROGRAMMA STAM 

Hallo hallo iedereen. Welkom in het nieuwe 

jaar! Dit wordt het mooiste stamprogramma 

van dit kalenderjaar 2017 dat we al gehad 

hebben! 

 

 

VRIJDAG 6 JANUARI: Vanavond verwelkomen we iedereen op de 

NIEUWJAARSRECEPTIE. Vanaf 19u! 

 

ZONDAG 8 JANUARI: Omdat wij alle studenten een hart onder de riem 

willen steken nodigen wij jullie uit op de SUPERMARIOSTAM! 

Vanavond genieten we van Italiaanse woordspelingen, Japanse 

tekenkunsten en leren jullie nu al omgaan met buizen en pijpen. 

 

ZONDAG 15 JANUARI: Zet je feesthoedje in regenboogkleuren maar al 

op want vandaag is het JASPER-IS-JARIG-STAM! Hiermee weet u wel 

genoeg.  

 

ZONDAG 22 JANUARI: Tijd voor een volgende klassieker in ons 

assortiment, de DARTSSTAM. Oefen je werparm bij de lokale stier en 

drink gerust al 20 tripels op weg naar je triple 20 worp! 

 

ZONDAG 29 JANUARI: huh, waar is al dat volk? 

VERSTOPPERTJESSTAM, jwz. 

 

 

 

Een stevige linker en nieuwjaarskussen van de 3e uit onderstaand 

namenrijtje met knappe personen die u op zondag vaak ziet. 

Monica, Maarten, Jasper, Bavo en Barry 

 



 

 


