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Zondag 02/05: Sojasausvergadering (14u- 17u)  

Ooit al van het spel Chinese Muur gehoord??? Chin Wang Ping is er alleszins dol 

op!! Hij komt op bezoek samen met zijn vriend Hoelang dus houd je klaar... 

 

Zondag 09/05: Patatje Joppiesausvergadering (14u - 17u) 

Jeetje, trek je klompen maar aan, vergeet je bol kaas niet. We halen een kroketje 

uit de muur! Jezus asjemenou 

 

Zondag 16/05: Tabasco- en samoeraisausvergadering (14u - 17u) 

Chin Wang Ping kan jullie niet missen en brengt zijn samoeraivriendjes mee. Hij kijkt alvast uit naar 

Chinese Muur, doet dit spel een belletje rinkelen? Voor Chin Wang Ping slaat alvast de gong! 

 

 
 

Vrijdag 21/05: Ketchup + mayonaise = cocktailsausvergadering (19u - 21u) 

 

Trek je cocktailjurkje aan en je knappe maatpak en vergeet zeker je flappen niet! Met een cocktail in 

je glas, gaan we naar Las Vegas! We gokken er op los. 

 

 

Vrijdag 28/05: Bolognaisesausvergadering (19u - 21u) 

  

Buongiorno, ciao pecore e capre, giochiamo di nuovo alla Grande Muraglia cinese! Pasta e pizza sono 

gustose, vamos! 
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Vrijdag 04/06: Vissausvergadering (19u – 21u) 

 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS Ik mis je 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS toe help me 

 

Ooit neem ik je mee heel diep onder de oceaan 

Laat een mooie nieuwe wereld voor je opengaan 

Voor de grijze sleur bedank je, want je hebt een magisch drankje 

Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis 

*Blub blub blub blub blub blub blub* 

Ik ben een vis 

 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS ik mis je 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS toe help me 

 

Ik voel me als betoverd en ik neem je met me mee 

Niemand zal ons horen op de bodem van de zee 

Voor de grijze sleur bedank je want je hebt een magisch drankje 

Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis 

*Blub blub blub blub blub blub blub* 

Ik ben een vis 

 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS ik mis je 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS toe help me 

 

Help me, help me, geef me je medicijn, help me, help me 

Help me, help me, om weer mezelf te zijn, help me, help me 

 

Alles is zoveel mooier onder water, je gelooft je ogen niet 

'K vraag me af of je ooit boven water ergens nog zo'n schoonheid ziet 

 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS ik mis je 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

SOS toe help me ( 2x ) 
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Vrijdag 11/06: Champignonsausvergadering (19u - 21u) 

 

Op een grote paddestoel, 

rood met witte stippen. 

Zat kabouter Pinnemuts 

heen en weer te wippen. 

Krak zei de paddestoel, 

met een diepe zucht. 

Allebei de beentjes, 

hopla in de lucht. 

 

 
 

Vrijdag 18/06: BBQ-sausvergadering (19u - 21u) 

Pak allemaal een vleesje mee, wij voorzien de sauzen. Verdere info volgt nog! 
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Wist-je-dat: 

 

- Bas de vergadering van 21/05 heel leuk gaat vinden? 

- Er op de grens van Schotland een soort van Chinese Muur is, genaamd de Muur van 

Hadrianus? 

- Vangen eigenlijk niet zo moeilijk is? 

- Lakinis haar favoriete instrument een doedelzak is? 

- Akela kleuren kan dromen? 

- Minne een Japanse naam is? 

- Tiago goed kan baseballen? 

- De Poema’s de allerbeste zijn, de Tijgers onze bondgenoten en de Leeuwen onze vijanden? 

- Wij de modderbattle duidelijk gewonnen hebben? 

- Jef wel eens graag een ijsje afpakt? 

- Minne en Noah zot goed kunnen bakken?  

- Het kampthema wordt vernoemd in dit Huberke?? Laat ons weten als je het denkt ontdekt te 

hebben!! 

 

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@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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