
Huberke 3 Template 
Kleine takken 
 
Zondag 07/03: Egypte vergadering (14u - 17u)  

Beste Farao’s, wie kan het grootste rijk van alle tijgers bouwen? Het 

scoutsterrein verandert meer en meer in een woestijn. Hoog tijd om 

een piramide te bouwen. 

Zondag 14/03: Korfbal vergadering (14u - 17u) 

Wist je dat de favoriete hobby van Riki-Tiki-Tavi korfbal is? Vandaag 

geeft Riki-Tiki-Tavi een initiatie.  Eens zien wie aan het einde van de 

vergadering de kneepjes van het vak kent. 

Zondag 21/03: reisje rond de wereld vergadering (14u - 17u) 

Welkom bij Hubertus de soliel! Aangezien we op dit moment nog niet 

mogen reizen, organiseren we een reisje rond de wereld op de 

scouts. 

 

Zondag 28/03: Harry Potter Vergadering (14u - 17u) 

Avada kedavra! Hocus pocus pats!! Vandaag leren we jullie toveren en 

zwerkbal spelen. Vergeet zeker je toverstaf niet! 

 

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

Wie zou er graag eens naar Mars reizen? En wie durft er door de ruimte 

zweven? Aangezien Rama een astronoom is, weet hij alles over sterren 

Zondag 11/04: Wie is de beste leider vergadering (14u - 17u) 

Welke leiding haalt de top 5? We zijn eens benieuwd wat jullie denken. 

Laat je vandaag maar eens goed verwennen door jullie leiders! 

 

Zondag 18/04: Australië Vergadering (14u - 17u) 

Wat is jullie lievelingsdier? Dat van de leiding is een 

kangoeroe. En waar vinden we dit dier? In Australië!  

Zondag 25/04: Sportdag (14u - 17u) 

Vandaag gooien we de beentjes los met tal van leuke 

sporten. Meer info volgt! 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: TIJGERS. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Hathi: 0488839788 

Kaa: 0468210794 

Rama: 0498409779 

Rikki-Tikki-Tavi: 0497574796 

Jakala: 0470532607 

  

 

 

 

 


