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Zondag 07/03: Bonzaï-Vergadering (14u - 17u)  

Is het een boom? Is het een struik? Het is een bonzaï!!! Laat de japanner in je los. 

 

Zondag 14/03: Canadese-esdoorn-Vergadering (14u - 17u)  

Vandaag doen we even vriendelijk als een Canadees vriendelijk kan zijn. We gaan genereus de 

Canadese tafel nader bekijken. Hou je magen klaar voor vettige zalm en zoete esdoornsiroop.  

 

Zondag 21/03: Cactus-Vergadering (14u - 17u)  

Cactussen associëren we met woestijnen. Dorre droogte en veel zand. Een oase 

en een cactus. Een eenzame reiziger te paard. Een grote hesp aan zen riem, waar 

ook een pistool aan hangt, glimt mooi boven zijn jeansbroek en hemd. Een 

mondharmonica breekt de stilte. Muziek van Ennio Morricone maakt de sfeer 

breekbaar. Het is nog ver naar de klinkende glazen in de saloon. Hou je klaar voor 

een rit door het wilde westen.  

 

Zondag 28/03: Klavertje-vier-Vergadering (14u - 17u) 

 

Wist je dat: een klavertje vier helemaal niet speciaal is. Bij alle planten zijn er variaties. Bij ons kennen 

we vooral de variatie met drie blaadjes, maar bijvoorbeeld in Ierland groeien er vooral klavertjes met 

vier blaadjes. Om het over geluk te hebben: je krijgt geen geluk bij het vinden van een klavertje-vier. 

Je hebt geluk als je een klavertje vier vind. Nog een prettige dag en tot zo op de vergadering.  

 

Zondag 04/04: KliMOP-Vergadering (14u - 17u) 

De kliMOPpen kruipen waar ze het niet laten kunnen. Hou je klaar 

voor een worstelpartij met deze woekerplaag aan mopperige planten.  

 

Zondag 11/04: Olijfboom-Vergadering (14u - 17u) 

Vandaag ontdekken we hoe glad olijfolie wel niet kan zijn. Hoe 

vettiger hoe prettiger: jullie haar hoeft niet gewassen te zijn deze 

vergadering.  
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Zondag 18/04: Palmboom-Vergadering (14u - 17u) 

Aloha ~handen maken golvende bewegingen~ let op voor de vallende kokosnoten.  

 

Zondag 25/04: TREURwilg-Vergadering (14u - 17u) 

 

Treurig maar waar, het is niet onze wil(g). Dit is reeds de laatste vergadering van het huberke. 

Hopelijk is de houterigheid van onze plantaardige vergaderingen niet in jullie ledematen gekropen. 

Deze vergadering gaan we nog eens goed, als een treurwilg in de wind, met onze armen slingeren.  

 

Wistejedatjes 
Wist je dat … 

Noah zijn chocomelk sneller moet drinken? 

 

Wist je dat … 

Fauna staat voor het dierenrijk en Flora staat voor een deel in Merelbeke?  

 

Wist je dat … 

Wiebe wel heel luid kan praten? 

 

Wist je dat … 

https://pixabay.com/nl/ onze nieuwe hoofdsponsor voor afbeeldingen in het huberke is?  

 

Wist je dat … 

Lakinis 9 maart jarig is?  

 

Wist je dat …  

Aan de ene kant van het veld Jef kan staan daveren van de kou terwijl aan de andere kant van het 

veld Mateo doodleuk in het ijswater zit te spelen?  

 

Wist je dat … 

Het scheiden van een ei niet betekent dat je het ei moet scheiden van zijn schaal, zoals vele 

Poema’s dachten, maar betekent dat je het eiwit van het eigeel moet scheiden?  

 

Wist je dat … 

De meisjes goed zijn bij het verdedigen van de Chinese muur en de jongens veel liever aanvallen? 

 

Wist je dat … 

De leiding waarheden kan liegen? 

https://pixabay.com/nl/
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek. 

✓ Een beige scoutshemd. 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

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

welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: POEMA’S 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Akela: 0484871914  

Lakinis: 0471723626 

Sahi: 0468121201 

Bagheera: 0468235695 

 


