
‘T HUBERKE 
 

Belgique - België 

P.P.-P.B. 

9050 Gentbrugge 
Brusselsesteenweg 

BC31536 
 

 Maandelijks: september - 
oktober 2016 

 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 

STARTDAG ........................................... 5 

Is de snor echt of vals? ......................... 6 

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

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

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

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

 



  2 

VOORWOORD GROEPSLEIDING 

Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
Als u dit boekje in handen krijgt zijn de inschrijvingen volop aan de 
gang. Dat de nieuwe leidingsploegen langskomen betekent natuurlijk 
maar één ding: het nieuwe scoutsjaar is van start gegaan! 
 
Laat ons eerst even terugblikken. Tijdens de voorbije maanden 
gebeurde er allerlei spannends in de HDB. Begin juli gingen de givers  
op buitenlands kamp naar Montenegro en de jogi’s op HDB-TeeVee 
kamp! Dan was het even pauze, maar begin augustus stonden de 
Kapoenen en welpen klaar om op kamp te gaan naar Kapellen. De 
kapoenen volgden het spannende verhaal over ‘De steen van Nowan’ en 
de Welpen hielpen Peter Pan en de Lost boys!  
Hopelijk was het kamp weer HET hoogtepunt van het jaar! Wij hebben 
er in ieder geval van genoten en kijken al uit naar het komende jaar! 
 
De start van het nieuwe scoutsjaar wordt traditioneel afgetrapt op 
Herfstontmoeting. Daar maakten we kennis met het nieuwe (bij het 
printen van dit boekje nog geheime) jaarthema. Daar leerden we samen 
met andere scoutsen en gidsen het nieuwe jaarlied en dansje, dat we 
jullie zullen demonsteren op startdag! 
 
De STARTDAG dan! Deze vindt plaats op zondag 25 september. In de 
voormiddag kunnen zoals elk jaar om 11u en 12u kampfoto’s bekeken 
worden, kan er genoten worden van een hapje en drankje en een 
babbeltje geslaan worden met de leiding. In de namiddag vindt dan de 
overgang plaats vanaf 14u. De takken zwaaien hun oude leden uit en 
verwelkomen met open armen de nieuwe. De vergaderingen zijn op de 
normale uren afgelopen (17u voor kapoenen en welpen, 17u30 voor 
jogis en givers). U vindt alle info nog eens terug op pagina 5! 
 
We willen jullie ook al graag attent maken dat er op de volgende pagina 
al een heuse waslijst aan data staat, noteer deze allemaal in jullie 
agenda! 
 

Stevige linker van jullie groepsleiding,  
Barry, Jan en Bruno. 

Hopelijk tot op de startdag! 
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AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 SEPTEMBER  

Startdag en overgang 

6 NOVEMBER 

Familieactiviteit 

26 NOVEMBER 

Speculaasverkoop 

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 kapoenen, het nieuwe scoutsjaar 
staat weer voor de deur. Sommigen voor de 
eerste keer met knikkende knieën, anderen 
vol leuke herinneringen aan een fantastisch 
kamp. Een ding staat vast: we maken er een 
onvergetelijk scoutsjaar van! Vergeet je 
€0,50 niet! 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER Vandaag trappen we naar jaarlijkse 
gewoonte het nieuwe scoutsjaar af met de STARTDAG. We nemen 
vandaag afscheid van de laatstejaars kapoenen, die overgaan naar de 
welpen. Meer informatie over de startdag vinden jullie elders op p. 5 
 
ZONDAG 2 OKTOBER Wie heb ik aan de lijn? Hallo? Hallo? Vandaag 
leren we de leiding wat beter kennen en smeden we vriendschappen 
voor het leven op de WIE-HEB-IK-AAN-DE-LIJN-VERGADERING 
 
ZONDAG 9 OKTOBER A, B, C, D, E, F, G, wie gaat er mee naar de wc… 
Het schooljaar is alweer enkele weken ver en de eerste woordjes zijn 
ondertussen al gekend. Ideaal dus voor een ALFABET-
VERGADERING. 
 
ZATERDAG 15 & ZONDAG 16 OKTOBER  Vind jij 1 dag scouts ook te 
weinig? Dan hebben we voor jou de oplossing! Dit weekend is de eerste 
KAPOENENOVERNACHTING. Twee dagen plezier! Meer informatie 
volgt later. 
 
ZONDAG 23 OKTOBER Dit weekend is er helaas GEEN 
VERGADERING voor jullie, want jullie favoriete leiding gaat zelf op 
weekend. Volgende week staan we weer paraat voor jullie. 
 
ZONDAG 30 OKTOBER  Het is alweer bijna de engste dag van het 
jaar. We vieren dit allemaal samen en griezelen er op los op de 
HALLOWEEN-VERGADERING. Kom allemaal verkleed als jullie 
engste nachtmerrie! 
 

 
Een stevige linker 

Zarah, Servaas, Mathilde, Robbe, Milan en Bazil 
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STARTDAG 

 
 
 

Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze 

STARTDAG 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2015!!! 

 
Van 10u—12u: Alle ouders en leden kunnen gezellig 
rondkuieren op de Parochietuin (Achterdries 52) en 

genieten van de popcorn, kampfoto’s, een babbel met 
de leiding, spelende kinderen en een hapje en een 

drankje. 
 

Over de middag hebben de leden de kans om naar 
huis te gaan. Wie wil mag blijven eten, maar 

vergeet dan je lunchpakket niet! 
  

14u: We spreken af aan het lokaal van je tak van vorig 
jaar! Deze namiddagactiviteit is enkel voor de leden. We 
zwaaien de laatstejaars uit en verwelkomen de 
eerstejaars. 
Wie overgaat begint dus aan het lokaal van de tak waar 
hij vorig jaar laatstejaars was, en eindigt aan het lokaal 
van zijn nieuwe tak! 
 
De kapoenen en de welpen hebben vergadering tot 17u. 
De jogi’s en de givers tot 17u30. 
 
Wij kijken met de volledige leidingsploeg héél hard 
uit naar deze dag! Jullie hopelijk ook?! 
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IS DE SNOR ECHT OF VALS? 

  
Echt Vals Echt Vals 

 

 
Echt Vals Echt Vals 

Stuur je antwoorden naar isdesnorechtofvals@fakemail.com ! 
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MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Goeiedag kornuiten! 
 
Wat? Is de vakantie alweer gedaan? Jazeker! 
En dat betekent dat er een gloednieuw 
scoutsjaar voor de deur staat. Joepie, 
bospelen, ravotten en kampen bouwen! De 
leiding is alvast door het dolle heen, jullie 
ook? 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER: Het is niet echt een verrassing… we 
trappen het jaar af met de STARTDAG. Vandaag begin je de vergadering 
nog bij je oude tak. We nemen emotioneel afscheid van onze derdejaars 
en geven de eerstejaars een hartverwarmend welkom! Meer info p. 5! 
 
ZONDAG 2 OKTOBER: De tijger was dat nu Sher-e-Khan of Bagheera 
en Mowgli is dat een aap of een neushoorn? Man, man, man ik ben 
volledig in de war! Kom massaal naar de  WIE IS HET?-
VERGADERING!!! Kom verkleed als jezelf en win een weekendje wenen! 
 
ZONDAG 9 OKTOBER: Expecto Patronum! Avada Kedavra! 
Expelliarmus! Accio! Sectum Sempra! Wingardium Leviosa! Imperio! Je 
bent uitverkoren voor Zweinstein, neem je toverstaf en haast je naar 
Perron 9¾ want het is HARRY POTTER-VERGADERING! Kom 
verkleed dan verslaan we je-weet-wel-wie! 
 
ZONDAG 16 OKTOBER: IN 1923 werd op deze dag de ‘The Walt Disney 
Company’ opgericht. Deze datum staat uiteraard in ieders geheugen 
gegrift en daarom gaan wij ons vandaag verdiepen in de wereld van 
Disney op de DISNEYVERGADERING! Kom verkleed als je favoriete 
personage! 
 
ZONDAG 23 OKTOBER: Het is geen vergadering want de leiding is op 
LEIDINGSWEEKEND , tot volgende week! 
 
ZATERDAG 29 OKTOBER: BOE!!! Muhahahahaha nu was je 
geschrokken éh! En dat is geen wonder want het is 
HALLOWEENVERGADERING! Meer info volgt via mail! 

 
Een stevige linker 

Bagheera – Akela – Hathi – Raksha – Tabaqui – Chikai – King Louis  
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Heyyy Jogi’s, haha het nieuwe jaar gaat weer 
beginnen haha. Jullie nieuwe leiding (en 
oude rotten) haha hebben veel zin haha om 
jullie dit jaar het beste jaar OOIT te bezorgen 
haha. Dus kijk maar wat wij voor jullie in 
petto hebben haha. 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER: Het is niet echt 
een verrassing… we trappen het jaar af met de STARTDAG. Vandaag 
begin je de vergadering nog bij je oude tak. We nemen emotioneel 
afscheid van onze derdejaars en geven de eerstejaars een 
hartverwarmend welkom! Meer info p. 5! 
 
ZONDAG 2 OKTOBER: Nadat de overgang voorbij is wordt het wel eens 
tijd om elkaar en de leiding wat beter te leren kennen, het is daarom 

KENNISMAKINGSVERGADERING. Kom vandaag alle shaamlijke 
geheimen van je leiding ontrafelen.  
 
ZONDAG 9 OKTOBER: Plunder de make-up doos maar al, het is 
namelijk EMO-VERGADERING. Zoek alvast wat voorbeelden op het 
internet voor inspiratie, want verkleed komen is een must! 
 
ZONDAG 16 OKTOBER: Rijden jullie ook graag in een witte BMW X6 
door Atlanta? Snap je totaal niet wat we daarmee bedoelen? Wij ook 
niet. Maar dat geeft niet, oefen jullie DAB maar want het is panda, 
panda, panda, PANDA-VERGADERING! BRAAAH 
 
ZONDAG 23 OKTOBER: Helaas varkenshaas! Het is deze week GEEN 
VERGADERING. 
 
ZATERDAG 29 OKTOBER: Vanavond verwachten wij jullie vanaf 19u 
op onze HALLOWEENVERGADERING. Sidder en beef, want vandaag 
gaan we griezelen… 

haha doei 
Jef-1, Anna-1, Hannah-1, Jente-1, Jef-2, Solange-1 & Joenes-1 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

Joooooow givers! Tis weer van da, er wacht 
jullie een super scoutsjaar tegemoet! Wij zijn 
er klaar voor, hopelijk jullie ook? ALLES 
GEVEN HE! 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER: Allen welkom op 
de STARTDAG, de eerste vergadering van het 
jaar! Ouders en givers, jullie zijn welkom 
vanaf 10 uur op het welpenterrein. Na de 
speech van die geweldige groepsleiding, lekkere popcorn te fretten, 
schuune foto’s te kijken van het kamp, verwachten wij jullie zoals altijd 
om 14 uur voor de overgang! Welkom éérste jaars givers, jullie hoeven niet 
bang te zijn, die brave tweede en derdejaars zullen jullie met open armen 
ontvangen! We verzamelen allemaal op het jogiterrein maar de eerstejaars 
nog eventjes bij de jogi’s hihi. Meer info p. 5! 
 
VRIJDAG 30 SEPTEMBER: Allennn welkom op onsssssss BATTLE OF 
THE SEXES WEEKEND Jawel wij vliegen er van de eerste keer direct in! 
Om elkaar onmiddellijk te leren kennen en jezelf volledig te geven doen we 
dat op een fantastisch weekend van vrijdagavond 30 september tot 
zondagmiddag 2 oktober. Meer informatie vind je in de brief die volgt. 
 
ZONDAG 9 OKTOBER: Allen welkom op de VIERING VAN HET 99 JAAR 
BESTAAN VAN DE UGENT VERGADERING. Waar zitten al die pientere 
mannekes en vrouwkes? Slim zijn is so sexaay ;) Prepare yourself buddies! 
 
ZONDAG 16 OKTOBER: Allen welkom op de DISNEYVERGADERING het 
wordt weer fantastisch! Jawel givers, vandaag, exact 93 jaar geleden werd 
The Walt Disney Company opgericht door meneer Walt Disney en zijn 
broer Roy Disney. Vandaag vieren wij dat, hoera! Disney is tof! 
 
ZONDAG 23 OKTOBER: JAMMER � Wij zijn op LEIDINGSWEEKEND. 
Dus jullie zullen ons moeten missen! Tot de volgende! Hou jullie maar al 
vast mannekes want naar ‘t schijnt is er iets te doen volgend weekend 
moehaha!  
 
ZATERDAG 29 OKTOBER: Allen welkom op de 
HALLOWEENVERGADERING! Uitzonderlijk gaat dit door op een 
zaterdagavond! Van 19u00 tot 21u00. We verzamelen op het 
welpenterrein. Tot dan vriendjes. 
 

Een stevige linker 
Dries, Hannah, Ine, Kevin, Maarten & Orphée 



  10 

MAANDPROGRAMMA STAM 

Is dit dan weer het begin van een nieuw 
scoutsjaar? Nieuwe stamleiding? Zal het wel leuk 

zijn? Zal het bier wel fris zijn?  
 
ZONDAG 4 SEPTEMBER: Heb je hem ook 
gemist? ’T IS WEER DEN ONZE-STAM! We 

zorgen dat je het gevoel krijgt, dat we er elke week 
hebben gezeten. 
 
ZONDAG 11 SEPTEMBER: Al 15 jaar in ons verleden. 9/11-STAM. We zullen 

het nooit vergeten. 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER: Allen welkom op de STAM-STAM het wordt weer 

zalig! 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER: Officiële start van het scoutsjaar, vanaf nu zal alles 
weer wat vertrouwd worden. STARTDAG-STAM Oonee wie zijn deze nieuwe 

jonge mensen in onze stam? Gaan zij af als een gieter tegen de oude jinners of 
dragen zijn vanaf deze dag de broek in de stam? 
 
ZONDAG 2 OKTOBER: I wanna be the very best, Like no one ever was. To ask 

them is my real test. To drain them is my cause. I will travel across the room, 
Searching far and wide. POKÉMON GO-STAM The power that's inside! 
 

ZONDAG 9 OKTOBER: Na een maand samen werken in een nieuwe 
leidingsgroep, is het tijd om je te bewijzen. Wie is de beste leidingstak? Dat 
komen we te weten op de TAK-STAM! Denk maar al eens goed na over jullie 
sterktes. 

 
ZONDAG 16 OKTOBER: We zijn er allemaal mee opgegroeid. Het heeft 
ongetwijfeld ons emotioneel beschadigd. Bambi uw moeder is dood. DISNEY-
STAM!!! Natuurlijk met een happy ending. 

 
ZONDAG 23 OKTOBER: Na dat geboortebos ben ik wel dood. Gelukkig de 
laatste keer. RUSTGE-STAM omdat we wel al zot gefeest zullen hebben op 

leidingsweekend. 
 
ZATERDAG 29 OKTOBER: Alle takken hebben de hele avond gegriezeld, dus 
waarom zouden we dat niet gewoon verderzetten. HALLOWEEN-STAM!!! 
Verkleed je zo angstaanjagend mogelijk. Bijvoorbeeld als je moeder, als je niet 
op tijd thuis was. 
 

 
Een stevige linker 

Frisse Barry, Cara Jasper, Stella Maarten, Jupiler Bavo 



 

 


