
PIOOOOOOO’S 
Wist-je-datjes… 

Wist je dat… 

- We echt geen inspiratie hadden voor de wistjedatjes… 

- We daarom ook gewoon geen gemaakt hebben… 

- We dan maar gewoon wat mooie plaatjes van jullie hebben 

gezocht.. 

- Jullie bij deze toch wat geentertaind worden doorheen het 

huberke 

- We jullie veel lees- en kijkplezier toewensen  

Vergaderingen 

Zondag 02/05: Debrullendetwintigjesvergadering (14u - 18u)  

We gaan nog niet teveel verklappen maar het is iets met losse beentjes, 

hevige dansplaatjes en vele leuke momenten met vrienden. Hopelijk kunnen 

we dit allemaal terug doen na corona en vandaag geven we al een 

voorproefje.  

Zondag 09/05: Meviesvergadering (14u - 18u) 

Wist je dat er een Italiaanse commune is in Merelbeke?? Helaas gaan wij vandaag die 

niet betrekken in onze vergadering. We halen wel Italië naar de bergstraat, maar niet 

per se de mooiste kant… wordt vervolgd… 

Zondag 16/05: Insectenvergadering + kampinfo (14u - 18u) 

Een rijke-luizen leven of eerder toch een arme luis?  

Vandaag ontdekken we alle beestjes van de scouts. En we werpen ook eens 

een licht op de beestjes in de Ardennen die daar te vinden zijn in juli(e).  

Vrijdag 21/05: Schijfovergadering (19u - 22u)  

De printer van de scouts is kapot dus mogen jullie ons vandaag helpen met de 

kamphuberkes te kopiëren.       (M.a.w. mensen met een lelijk geschrift blijf maar thuis)  

Vrijdag 28/05: Oordeelsdagvergadering (19u - 22u)  

May the Gods be with you.  → Btw wnr krijgen we nu eindelijk die pio trui!??!? 

#teambabyblauw 



Vrijdag 04/06: Bloemenkrachtvergadering (19u - 22u)  

Alleszins beter dan bloemenverkracht vergadering.  

Vrijdag 11/06: Nietguerilliadroppingvergadering (19u - 22u)  

……………..of wel, of niet? :---------) 

Vrijdag 18/06: Spaanseoorlogjesvergadering (19u - 22u) 

De Spaanse Burgeroorlog was een groot conflict dat 

uitgevochten werd in Spanje van 17 juli 1936 tot 1 april 1939. De oorlog 

begon na een pronunciamiento (oppositieverklaring) van een groep 

rechtse generaals onder leiding van José Sanjurjo tegen de regering van 

de Tweede Spaanse Republiek, op dat moment onder leiding van 

president Manuel Azaña.  

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:  

Mopjeerwasnoggeenmailadrestoenweditmeesterwerkinelkaarstakenduskomdanmaargewoon

bijonsz agenofwehetalwetenofniet@scoutshubertus.be  

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Seppe: 0475/21.53.98 

Jorre: 0471/54.24.77 

Victor: 0483/39.11.17 

Charlotte: 0474/95.45.90 

Sam: 0471/53.42.87 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sanjurjo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Spaanse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aza%C3%B1a

