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Het Laaste Huberke  
 

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

Is het een vliegtuig is het een vogel…. ROX aaalles of 

niets koooooning van de baaan, Rox komt eraan!!! Kom 

verkleed als jullie favoriete superheld! 

 

Zondag 09/05: Azië vergadering (14u - 17u) 

Gisteren is Lama naar Lee Garden geweest om Chinees 

te gaan eten. Hij vond de kloepoek zo lekker dat hij 

jullie wil gidsen door het land der lijzende zon. 

 

Zondag 16/05: Laatste zondag vergadering (14u - 17u) 

Jongens en meisjes het is gebeurd, het is de laatste epische zondag 

vergadering. Wat vandaag gaat gebeuren is next level! Hou jullie klaar, 

want het zou nog eens goed STEEEVIIIIGGG kunnen worden. 

 

Vrijdag 21/05: Casino vergadering (19u - 21u) 

Aangezien jullie nog iets te jong zijn om naar een casino te gaan, 

organiseren we er vandaag een op de scouts! Trek jullie chicste kleren 

aan! 

 

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

Door al dat warme weer, is het eens tijd om een beetje af te 

koelen. Dus maak je borst maar nat, want we gaan 

waterspelletjes spelen. 

 

Vrijdag 04/06: Slimste tijgervergadering (19u - 21u) 

Wie is de slimste tijger van Hubertus? Het is gebeurd!! Riki-Tiki-

Tavi Van Looy zal jullie vandaag op de proef stellen om eens te 

zien wie de BIG BRAIN is. 

 

Vrijdag 11/06: Voorlaatste Corona-Vergadering (19u - 21u) 

Welke bubbel was nu eigenlijk de leukste doorheen deze rare tijden? Wat is jullie antwoord? Voor de 

leiding is het duidelijk! De tijgerbubbel natuurlijk!! 
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Vrijdag 18/06: Hubertus Open Air (19u - 21u) 

Vandaag feesten we zoals echte tijgers dat zouden doen. We 

vieren samen het weekend met een mooie zonsondergang op 

de achtergrond. Trek jullie dansschoenen aan want DJ Riki-Tiki-

Tavi komt langs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


