
 

 

 

 

Poema’s  

 

 

 Wie zijn wij ?  
 
 

Heyhoi, ik ben Akela.  

Akela is de oudste wolf in de roedel en dat ben ik ook bij de welpen dit jaar. 

Dit is mijn eerste jaar als welpenleider. Ik kan vrij gek doen en heb altijd zin 

in avontuur. Laten we veel gekke avonturen beleven dit jaar ! 

 

 

 

Heeeeey ik ben Lakinis!  

Lakinis is de oudere zus van de moeder wolf van Mowgli. Net als haar ben 

ik de moederfiguur van de groep. Jullie mogen mij daarom alles vragen! 

Dit jaar wordt mijn 4e jaar leiding en ik heb er enorm veel zin in!! 

 

 

 

Hallooo ik ben Sahi!                                                                                                                   

Ondanks het feit dat Sahi een stekelvarken is, hou ik super veel van dikke 

knuffels dus daarvoor kunnen jullie altijd terecht bij mij. Dit is mijn tweede jaar 

leiding en ik kijk er enorm naar uit om samen met jullie veel gekke dingen te 

beleven! 

 

 



 

 

Hoi, mijn naam is Bagheera                                                                                                         

Ik ben een zwarte panter die heel graag plezier maakt, maar toch 

verantwoordelijk kan zijn als het moet. Panters kunnen ook heel snel 

lopen.. Geloof je me niet, probeer mij dan maar eens te verslaan in 

een race. Ook al is het mijn eerste jaar, toch zal ik mijn best doen om 

er een super jaar van te maken.  

 

 

 

 

  

Vergaderingen !!! 

 
Zondag 20/09: Teletijdmachine (overgang) (14u - 17u) 

Zet je schrap want vandaag bouwen we een teletijdmachine waarmee we de 

komende vergaderingen doorheen de tijd zullen reizen.   

 

Zondag 27/09: Geen vergadering 

  

Zondag 04/10: Holbewoner vergadering (14u - 17u)  

Help!! Alle dinosauriërs uit Jurassic park zijn ontsnapt!  

Jullie holbewoners moeten ze weer vangen en het dinopark onderhouden. 

 

Zondag 11/10: Mummies-van-het-oude-Egypte-vergadering (14u - 17u) 

De mummies herrijzen onder de roep van de farao. Zijn wij bang?  

Misschien… 

 

Vrijdag 16/10 - Zondag 18/10: welpen weekend!!!!! (14u - 17u) 

Meer info rond het weekend volgt. 

  

Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging 

Laat zien wat voor een coole scouters jullie zijn en draag je uniform naar school! 

  

Zondag 25/10: aangezien-de-leiding-niet-op-weekend-mag-een-extra-vergadering-

vergadering 

De geschiedenis doet raar. We draaien toertjes in onze teletijdmachine en komen in een 

raar jaar terecht. Verwacht een bizarre of juist doodgewone vergadering.   

  

Zondag 01/11: Asterix en Obelix op de olympische spelen (14u - 17u) 

Het is 56 VC en Julius Caesar organiseert nieuwe olympische spelen. Maar 

niet getreurd Panoramix heeft weer wat van zijn toverdrank bij. Kan jij de 

Romeinen samen met Asterix en Obelix in de pan hakken? 

  



 

 

Zondag 08/11: Middeleeuwen vergadering aka prinses Fiona, Doornroosje, Rapunzel 

en Yasmine zitten weer vast in hun toren vergadering (14u - 17u) 

Help de prinsessen zijn weer gevangen genomen, kom in je beste ridder en jonkvrouw 

verkleedkleren om ze te redden! 

  

Zondag 15/11: Ontdekkingsreizigers (14u - 17u) 

We pakken de boot naar verre landen, maar weet jij naar waar?  

Heb jij ook ooit al eens het verre India willen zien of eens willen wandelen 

op de noordpool? Vandaag komt je droom uit! Dus maak je valies maar al 

klaar.  

  

 

Zondag 22/11: Wereldoorlog 1 vergadering (14u - 17u) 

Bommen los!!! Let maar op, het wordt wild!! 

  

Zondag 29/11: Vergadering X (14u - 17u) 

Hint: 0101001001101111011000100110111101100100 

  

Zondag 06/12: Sinterklaas vergadering (14u - 17u) 

Vandaag komt de heilige man met zijn pieten, zoals ieder jaar, nog eens gek doen. Net 

zoals wij gek gaan doen deze vergadering.  

 

Ons scoutsuniform bestaat uit:  

-  Een korte! groene! broek! 

-  Een beige scoutshemd 

-  Onze eigen scoutsdas 

-  Onze eigen scouts T-shirt 

  

 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

welpen@scoutshubertus.be met als subject: Poema’s. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Akela: 0484871914  

Lakinis: 0471723626 

Sahi: 0468121201 

Bagheera: 0468235695 
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