‘t Huberke

September 2021

Inhoud
Voorwoord Groepsleiding ������������ 3
BBQ startdag 2021 �������������������������4
Financiële steun jogilokaal ���������4
Agenda ��������������������������������������������� 5
Kapoenen ������������������������������������������6
Welpen ��������������������������������������������� 7
Wolo’s ������������������������������������������������8
Jogi’s ���������������������������������������������������9
Givers ���������������������������������������������� 10
Stam �������������������������������������������������� 11

2

Voorwoord Groepsleiding
Beste ouders, leden en sympathisanten
Wanneer u dit Huberke leest is de maand september in volle beweging. De
kinderen zitten weer achter de schoolbanken en ook de inschrijvingen voor het
nieuwe scoutsjaar zijn volop aan de gang. Onze gemotiveerde leidingsploegen
gaan momenteel langs bij iedereen om zichzelf voor te stellen en HDB’ers van
alle leeftijden in te schrijven.
Laten we nog snel even terugblikken op de afgelopen zomer: het kamp was zoals
elk jaar weer een fantastische afsluiter en het hoogtepunt van een geweldig jaar!
We gingen in twee bubbels, maar toch een beetje samen, op groepskamp. Alle
takken hesen de zeilen om op zoek te gaan naar de schat van Kapitein Cryvette,
een mysterieuze piraat uit een ver verleden die onze hulp nodig had… We slaagden
met glans in alle opdrachten en karweien die de Kapitein voor ons in petto had!
Hoezee!
Maar nu is er een nieuw jaar aangebroken! Traditiegetrouw trappen we dit af
met onze STARTDAG op zondag 18 september, vanaf 10u op het jogiterrein (Emiel
Claeyslaan 2). Na een uitermate geslaagde editie twee jaar geleden smullen we
op deze startdag opnieuw van een fantastische barbecue van LT2. (Lees meer op
p 4) Naast de klassieke startdagactiviteiten zoals verloren voorwerpen zoeken,
popcorn eten en foto’s bekijken, kunnen jullie tussen 12u en 14u dus heerlijk
tafelen. Om 14u start dan de eerste vergadering van de verschillende takken.
Verder zullen de fantastische mannen en vrouwen van LT2 aanwezig zijn om een
woordje uitleg te geven over twee andere manieren waarop jullie de bouw van
ons nieuwe lokaal kunnen helpen bekostigen: de renteloze lening of een fiscale
gift. Meer info vinden jullie op p 4. Op die manier verzamelt LT2 de laatste centjes
om ons prachtige nieuwe pand op het jogiterrein te financieren.
Zoals elk jaar is er een jaarthema: dit jaar is dat ‘DROMENLAND IN ZICHT’. Wij
als scoutsers zijn speelse durvers en dappere dromers. Samen brengen we onze
fantasie tot leven en worden de grootste dromen onvergetelijke verhalen. Zo gaan
we op zoek naar ons eigen dromenland! Droom jij mee?
Wij hopen jullie talrijk te ontvangen op onze startdag en barbecue.
Wij kunnen alvast niet wachten om het nieuwe jaar te beginnen… Hopelijk zitten
jullie even hard te popelen!
Stevige linker van de groepsleiding,
Anna, Marie, Myrte en Jade
Tot op de startdag!
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BBQ startdag 2021
Beste ouders, leden en sympathisanten
Op zondag 19 september starten we het scoutsjaar met onze startdag, en dit jaar doen
we dat opnieuw met een BBQ!
We organiseren deze barbecue ten voordele van de bouw van ons nieuwe jogilokaal.
Voor volwassenen (vanaf 12 jaar) bedraagt de inschrijvingsprijs €18, voor kinderen onder
de 12 jaar bedraagt deze €12. Inschrijven kan via onze website op https://www.hdbscouts.be/bbq2021/.
De startdag zelf begint om 10u en gaat dit jaar uitzonderlijk door op het jogiterrein (Emiel
Claeyslaan 2, 9050 Gentbrugge) met naar goede gewoonte toffe startdagactiviteiten zoals
kampfoto’s bekijken of verloren voorwerpen zoeken. De barbecue begint aansluitend
vanaf 12u, vanaf 14u start dan de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar.
Tot op de startdag!

Inschrijven BBQ

Financiële steun jogilokaal
Voor de bouw van het lokaal hebben we in totaal €165.000 nodig. Dankzij subsidies,
spaargeld, fiscale giften en onze wijnverkoop hebben we hier al 80% van ingezameld.
Naast het organiseren van onze BBQ op de startdag zijn we voor de laatste 20% nog op
zoek naar extra financiële steun. Wil je ons hierbij helpen? Dat kan door ons nog een
extra financieel duwtje te geven op volgende wijze:

Renteloze lening
Via de renteloze lening willen we als scouts nog €25.000 inzamelen om de laatste fase
van de bouw te bekostigen.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar 50 personen die elk €500 willen uitlenen aan de
scouts. Wij betalen je dan op 10 jaar tijd terug door je elk jaar €50 terug te storten.
Wil je je hiervoor kandidaat stellen? Of heb je nog vragen? Surf dan naar https://www.
hdb-scouts.be/rentelozelening/ of neem contact op met LT2@outlook.be! We zijn ook
aanwezig op de startdag om meer uitleg te geven over de renteloze lening.

Fiscale giften
Je kan ons uiteraard ook nog steeds financieel helpen door door een fiscale gift te
storten op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 met de mededeling “BVG 5-388
HD BOUWT’. Vanaf €40 krijg je dan een fiscaal attest toegestuurd, waarmee je 45% van
het gestorte bedrag terugkrijgt op je volgende belastingsaangifte.
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Agenda
19 september: startdag
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Kapoenen
Hey kapoenen!
De eerste scoutsvergaderingen zijn de allerbelangrijkste dus we hopen
jullie allemaal te zien!!

Zondag 19-9

Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar gaat van start. Het belooft weer een jaar
vol avontuur en plezier te worden. Ben jij er klaar voor? Kom dan zeker naar de
startdag en maak kennis met de leiding en de andere kapoenen.

Zondag 26-9

Hey kapoenen, de eerste echte vergadering is aangebroken en vorige week hebben jullie jullie
leiding en de andere kapoenen al kunnen zien voor de eerste keer maar vandaag gaan we elkaar
vanbinnen en vanbuiten leren kennen in de wie-is-wie-vergadering .

Zondag 3-10

Hey kapoenen, iedereen droomt er wel eens van een echte prins of prinses te zijn en daarom is
het vandaag tijd om de paarden uit de stal te halen en jullie mooiste harnas en prinsessenkleed
uit te halen voor de prinsen- en prinsessenvergadering. Gedraag jullie maar hoffelijk vandaag,
want er komt hoog bezoek aan!

Zondag 10-10

Dag astronauten, het is vandaag 10/10, misschien is dat wel een teken van aliens? Vandaag gaan
we naar de sterren en daar voorbij om dat te weten te komen in de astronautenvergadering.
Maak jullie riemen maar al vast want het wordt groot avontuur en dat wil je niet missen!

Zondag 17-10

De voorbereiding van de olympische spelen hebben jullie deze zomer allemaal op tv kunnen zien
maar nu is het tijd voor de echte olympische spelen, de kapoen-editie. Trek jullie sportschoenen
maar al aan en strijd mee voor de winst.

Zondag 24-10

Hey kapoenen, wij zijn bij de brandweer en als het brandt dan blussen wij het vuur. Zijn jullie
klaar om echte helden te worden die voor niks bang zijn? Kom jullie dan maar eens bewijzen op
de brandweervergadering .

Weekend 29-10

Dag kapoenen, dit weekend is het van dat... het halloweenweekend. De nodige info wordt nog
doorgemaild dus hou zeker jullie mails in de gaten!
Een stevige linker!
De leiding
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Welpen
Cou couuuu welpen!
We zijn terug en klaar om te knallen! Hopelijk hebben jullie er evenveel
zin in als wij! We vliegen er meteen in en presenteren jullie hieronder het
maandprogramma voor september én oktober. Wat een feest!

Zondag 19-9

Een scoutsjaar kan uiteraard niet beginnen zonder de enige echte Startdag! Deze vergadering verloopt
wat anders dan een normale scoutsvergadering: de welpentak van vorig jaar start samen. Op het einde
van de namiddag nemen de gloednieuwe tweedejaar welpen na een geslaagde overgang afscheid van
de uitzwaaiende welpen die wolo’s zullen worden. De jongste welpen spelen nog een namiddagje bij de
kapoenen: zij moeten nog overgaan naar de volgende tak.

Zondag 26-9

Wolfjes, wolfjes, doe je best. Ieder wolfje is z’n nest nest nest... Vandaag is het tijd voor een
klassieke welpenvergadering aan de start van het jaar: Nestverdeling-vergadering. In welk nest
beland jij? Is het wit, grijs, groen, blauw, rood of zwart? Of doen we eens #yolo en mogen er
ook welpen in het gouden nest? En wie weet word je wel (hulp)nestleider! Kom en ontdek het
vandaag!

Zondag 3-10

Een nieuwe groep welpen, acht(!!!) nieuwe leiding: ojee toch. Je ziet het bos door de bomen
niet meer met die miljoenmiljard nieuwe namen. Gelukkig hebben wij hiervoor d√© oplossing
tijdens de Wie-is-wie-vergadering! Jouw vriendjes en vriendinnetjes ken je natuurlijk al, en de
leiding hopelijk ook al een beetje. Maar ken jij alle 40 welpen? Ga de uitdaging aan om alle
welpen te leren kennen op deze vergadering!

Zondag 10-10

What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Kennen jullie deze leuze nog? We
oefenen hem nog eens met z’n allen op de Klimaatbetoging-vergadering! Pak jullie kartonnen
borden met slogans mee, vandaag trekken wij door de straten van Gentbrugge (het nieuwe
Brussel) om onze milieubewuste boodschap te verkondigen aan al wie het horen wil!

Zondag 17-10

Anton! Anton! Anton! Ich bin so sch√∂n, Ich bin so doll, Ich bin der Anton aus Tirol! Is jullie
oude kapoenen leider terug? Maar neeeen, vandaag vieren we een prachtig Duits feest op de
Oktoberfest-vergadering! Trek jullie lederhose maar aan, vandaag reizen we naar Duitsland en
dansen we daar op de toog van het caf√©! Feest gegarandeerd, jij komt toch ook?

Zondag 24-10

Exact 75 jaar geleden werd de eerste foto van de planeet Aarde vanuit de ruimte gemaakt! Dit
mo√©ten we vieren, toch? Trek je beste ruimtepak aan en kom naar de Ruimtevaart-vergadering!
Samen ontdekken we alles over ons heelal: tot aan de sterren en daar voorbij!

Zondag 31-10

BOOOOEHOEEE, voel jij het ook al spoken? Wij wel hoor! Dat kan maar √©√©n ding betekenen,
het is weer tijd voor de Halloween-vergadering! Kom verkleed als griezelmonster of heks en jaag
de leiding de stuipen op het lijf! Brrrrr wij zijn al baaaang!
Voila voila beste welpen, dat was het weer voor september en oktober. Wij hebben er
meeeeeeeeeeeega veel goesting in! Jullie hopelijk ook! Stevige linker,
Raksha, Kigo, Shere Khan, Rikki, Bagheera, Phao, Akela en Baloe
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Wolo’s
Dag aller-, Aller, ALLER-liefste Wolo’s,
Na een geweldig kamp en een welverdiende vakantie hebben wij
suuuuperveel zin om er weer in te vliegen! Hopelijk zijn jullie klaar voor
een jaar vol nieuwe dingen, leuke spelletjes, spannende weekends en héél
veel plezier!!

Zondag 19-9

Zoals elk jaar luiden we ook dit jaar ons scoutsjaar in met een startdag en overgang!! We starten het
jaar met een BBQ!! Verdere info en inschrijven hiervoor kan via de website van HDB of via een link in de
facebookgroep. Jullie worden verwacht om 10u op het Jogiterrein (Emiel Claeyslaan 2, 9050 Gentbrugge).
Zoals elk jaar zullen jullie ook nu kunnen genieten van prachtige kampfoto’s of op zoek gaan tussen de
verloren voorwerpen. Maar opgepast voor de nieuwe Wolo’s onder ons: jullie zullen ook jullie overgang
moeten doen!

Zondag 26-9

Het is de start van een nieuw jaar en daarbij horen uiteraard ook een heleboel nieuwe leiding,
wie zijn wij en hoe zitten we in elkaar? Kom het allemaal te weten op de wie-is-wie-vergadering!!
Tot snel!!

Zondag 3-10

Nu we elkaar allemaal goed hebben leren kennen en we helemaal klaar zijn voor het komende
scoutsjaar, is het tijd om (een heel klein beetje) serieus te worden. WElk team is het sterkste, het
snelste, het coolste? Op de enige echte patrouillevergadering komen jullie alles te weten!!

Zondag 10-10

Vandaag is het pannenkoekenvergadering!!!! Als er nu iets is dat een echte Wolo moet kunnen
is het wel pannenkoeken bakken!!! Hoe bak je de pérfécte pannenkoek? Hoe ziet het ideale
pannenkoekenbeslag er nu eigenlijk uit? Word de beste pannenkoekengooier (- en vanger) van
heel de scouts, tot zondag!!!

Zondag 17-10

Een enorm drama overspoelt ons, jullie hebben er vast allemaal wel al van gehoord: één van
de K3’tjes weigert nog mee te doen met K3! Maar wil ze nu √©cht stoppen of is er meer aan de
hand? Zoek het uit op de K2-mysterie-vergadering...

Zondag 24-10

Een nieuw seizoen klopte aan de deur, maar laten we dat nog even negeren, het is we-doenalsof-het-zomer-is-vergadering! Met pijn in ons hart genieten we nog een laatste keer van de
zomer, de zon en de vakantie! Breng met ons de zomer terug! Tot vlug!

Zaterdag 29-10

Het is het moment van de spoken, de geesten en uiteraard... de pompoenen! Vandaag doen we
halloween-vergadering! Verkleed je zo eng mogelijk en wees klaar om iedereen de stuipen op het
lijf te jagen! Wij verwachten jullie zaterdag om 19u30, een mail volgt!
Blij jullie te leren kennen, vele kusjes en een stevige linker,
Marie, Joris, Natan, Oona, Simon-mini, Fran, Nancy en Simon!
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Jogi’s
Beste Jogi’s!!
Hopelijk hebben jullie een goeie vakantie gehad en zijn jullie weer helemaal
klaar voor een nieuw fantastisch scoutsjaar (hopelijk zonder Corona :)). Wij
zijn er alvast klaar voor!!

Zondag 19-9

Vandaag gaan we het scoutejaar mooi inzetten met de Startdag! Heb je zin in popcorn, hotdogs, BBQ of
wil je graag de kampfoto’s bekijken. Dan is dit de ideale start van het scoutejaar voor jou!

Zondag 26-9

Ben je benieuwd naar je leiding? Dan moet je zeker en vast komen vandaag op de Kennismaking
vergadering!

Zondag 3-10

Na heel dat gedoe met het virus, de Lockdown en al de corona kilo’s word het mss eens tijd dat
we daar iets aan doen. Ik denk dat we wel wat beweging kunnen gebruiken, dus wees er zeker
bij op de Sportvergadering!!!

Zondag 10-10

Ben jij een vurige? Of een aardige Jogi? Of spreekt water of lucht je toch meer aan?? Ben je ook
benieuwd bij welk element je het beste past? Dan moet je vandaag zeker komen naar de Natuur
Elementen vergadering!

Zondag 17-10

Vandaag ga je eindelijk te weten komen met wie je samen in de patrouille gaat zitten want het
is Patrouille vergadering!

Weekend 22-10

Je bent toch niet bang van spoken of spinnen? En in het donker heb je hopelijk toch ook geen
schrik?? Zoja dan kan je mss je angst overwinnen! Want we gaan op Halloween weekend!! Verdere
informatie volgt nog via mail!

Zondag 31-10

De zomer is voorbij... De dagen worden korter, het weer word stilaan slechter. Hmm daar moeten
we iets aan doen! Daarom gaan we vandaag nog een laatste dag genieten van de mooie zomer!
Het is dan ook Zomer vergadering!! Wil jij ook nog een laatste dag profiteren om een kleurtje op
te doen? Maak dan dat je er zeker bij bent!
Groeten
Siska, Zoë, Seppe, Torben, Junot, Lucas, Jan en Britt
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Givers
LIEFSTE GIVERSSSS,
WE’RE BAAAAACK BTCHSSSSS!!!! Terug van weggeweest en de poolparty
in Han-Sur-Lesse! Vers bloed in de leidignsploeg en énorm veel goesting
om alles te geven dit jaar! Wij zijn klaar voor een buitenlandskamp, maar is
het buitenlands kamp ook klaar voor ons?

Zondag 19-9

De eerste feestdag van het jaar: STARTDAG! Onze lieve derdejaars verlaten ons om te gaan shinen bij de
jin! Voor de overgang kunnen we allemaal nog een lekker BBQtje meepikken om de vergadering goed te
starten! Volfretten aan een kleine prijs: zie eerder voor meer info!

Zondag 26-9

Wij kennen velen onder jullie al (omdat wij al heel oud en versleten zijn en al veel te lang bij de
scouts zijn), maar is dat ook omgekeerd zo? Vandaag is het WIE IS HET- VERGADERING Herken je
oude welpen/jogi/giverleiding en laat ons voelen hoe oud we al zijn.

Zondag 3-10

Wer Oktober sagt, sagt Oktoberfest! Kommen Sie und tanzen Sie mit uns auf dem ersten
Oktoberfest in Gent, Belgien, auf dem OKTOBERFEST- VERGADERING Wie in lederhose of dirndl
komt, krijgt een verrassing!!!

Zondag 10-10

Een buitenlands kamp kost geld, vééééél geld! Wij zoeken veel ideeën! Kom daarom zeker naar
onze WIJ MOETEN GELD SCHEPPEN-vergadering en drop al je goede ideeën in ons midden.

Zondag 17-10

Now from the top, make it drop, that’s some W A P. Tiktokgeneratie verenig u! Vandaag is het: Is
TikTok nog een ding-vergadering Groetjes de Boomers

Weekend 22-10

HALLO ALLEN WELGEKOMEN OP IETS WAAR WE AL LANG OP WACHTEN: GRIEZELWEEKEND!!!
Meer info via mail xoxo

Zondag 24-10

Vandaag zullen jullie je mooie en schattige snoetjes goed kunnen gebruiken want het is
STADSSPEL! Kom zeker met de fiets! Meer info volgt lateerrrrrrrrrr
Zo, dit was het weer voor september en deels oktober. Tot binnenkort! GRTZ
Bertie Boop, Jeroenkapoen, sKatobidoo, Suckie, AC Milano, Serbaas en Ongemyrte
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Stam
Jooooow Stamgangers
Na deze lange coronaperiode staan de keeltjes droog, en daar moet
verandering in komen. Om daar verandering in te brengen kunnen we als
stamleiding met veel plezier aankondigen dat de stam waar als van ouds
zal open gaan. Om dit stamjaar in te zetten beginnen we dan ook met een
knaller van een maand.

Zondag 19-9

Het is eindelijk zo ver STARTDAG !!!!! Op deze glorierijke dag verwelkomen we als elk jaar terug iedereen
in de stam. Om dan samen de nieuwe jinners te kunnen verwelkomen. Ook altijd één van de betere stam,
dus maak dat je zeker aanwezig bent om je FOMO onder controle te houden

Zondag 26-9

Hey stamgangers als je je op het moment instabiel, kantelig, licht omslaand, niet evenwichtig,
niet standvastig, niet stevig, niet zelfstandig, onevenwichtig, ongelijk van humeur, ongelijkmatig,
onstabiel, onzeker voelt. Dan is deze stam zeker iets voor jou, het is namelijk LABIELE STAM.
Bereid je al vast voor om los te gaan op een hele avond vol met labiele nummers.

Zaterdag 2-10

De Tour de France is al voor bij, maar het belangrijkste event van het wielerjaar moet nog komen.
Het is namelijk tijd voor de Tour de Stam !!!!! Bereid de benen en de keel dus maar goed voor,
want ze worden deze avond eens goed gesmeerd. De gene die er vorig jaar bij waren weten
dat dit een stam is om niet te missen. Meer info volgt nog met een mailtje van onze ploegbaas,
check dus zeker regelmatig je mails. Hiernaast is en wielertenue ook geen overbodige luxe, wie
weet krijg je wel wat extra’s :o !!!!!!

Zondag 10-10

Na een week te bekomen van het vorige sportevent is het weer zo ver om de armen goed op te
warmen voor al weer een sportevent. Een topper en klassieker in het stamgebeuren al zeg ik het
zelf. Het is namelijk tijd om te ontdekken wie de sterkste armen heeft op de ARMWORSTELSTAM

Zondag 17-10

Het is eindelijk tijd om het toch ook eens rustig aan te doen. Maar hou je hersen er wel bij
voor deze gezelschapsspelletjes stam. Als jullie stamleiding zorgen wij natuurlijk voor de beste
gezelschapsspelletjes maar voel je vrij om er zelf ook mee te brengen. Zo kunnen we samen
kijken wie de beste is in jouw lievelingsspel.

Zondag 24-10

Hola deze stam staat in het teken van een Italiaanse likeur. Een Likeur die volledig helder, maar
troebel wordt bij het mengen met water. Traditioneel wordt deze likeur geserveerd met drie
koffiebonen in het glas. Deze koffiebonen staan voor gezondheid, rijkdom en geluk. Deze likeur
kan even aangestoken worden om een mooie ronde, dikke smaak te krijgen en om warm en
koud tegelijk in de mond te krijgen. Soms worden er andere aroma’s aan toegevoegd, zoals
mandarijn. Weet jij al over welke drank we het hebben? Want deze stam staat helemaal in het
teken er van, het is Stambuca stam!!

Zondag 31-10

Het is weer het griezel moment van het jaar HALLOWEEN STAM. Daar hoort natuurlijk een goed
feestje bij. Dit kan natuurlijk niet zonder verkleedkledij. Leef je dus zo veel mogelijk uit en ga
eens helemaal gek. Wie weet is er wel iets voor de best verklede stamganger. Het wordt de max
dus mis deze stam zeker niet.
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Een stevige linker
Kristel, Karen, Kathleen, Gertje en Samson

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN GENT
Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen.
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).
OPENINGSUREN

woensdag tot en met vrijdag 14u tot 18u
zaterdag 10u tot 12u en 12u30 tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten
WAAR KAN JE ONS VINDEN

Antwerpsesteenweg 242 - 9040 St.-Amandsberg (Gent)
09 223 84 42 - winkel.gent@hopper.be - www.hopper.be
Volg Hopper Winkel op Facebook.
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