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Vergaderingen 
19/09: Overgang           10u-17u 

Joepie het scoutsjaar begint 
terug. De eerstejaars verdienen 

vandaag hun plaats bij de 
Poema’s. 

Kijken jullie er ook al naar uit??? 

26/09: Geen vergadering 

Dit weekend geen vergadering, 
maar niet getreurd, er is genoeg te 
doen op de scouts. Onze scouts 
organiseert de Hubertus-feesten. 
Voor meer info, zie onderstaande 

affiche. 

10/10: Pasta-vergadering 14u-17u 

Wisten jij dat er 300 verschillende 
soorten pasta’s bestaan? Kan jij ze 

allemaal opnoemen? 

03/10: Geen vergadering 

Ook dit weekend is het spijtig 
genoeg geen scouts. De leiding 

gaat op weekend om het jaar voor 
te bereiden en elkaar goed te leren 

kennen, zodat we dit een 
onvergetelijk jaar kunnen maken. 

15-17/10  : WEEKEND 

We gaan op weekend. JOEPIE!! 
Verder info hierover volgt nog. 

24/10: Tajine-vergadering  14u-17u 

Een tajine is oorspronkelijk een 
aardewerken stoofpot. De gerechten 

die ermee gemaakt worden ontlenen er 
tevens hun naam aan.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tajine 31/10: Pompoensoep-met- 
spinnen-vergadering 14u-17u 

BOEH! 

07/11: Zweedse-balletjes-vergadering 14u-17u 

Om du läser detta är du 
försenad 



 

 

  

14/11: Sushi-vergadering 14u-17u 

Vandaag laten we ons bestek thuis 
en leren we met stokjes. Wie durft 

het om wasabi te eten? 

21/11: Frieten-vergadering  14u-17u 

Vandaag gaan we een frietkottour 
doen door Merelbeke en omstreken 

en beslissen we welk frietkot het 
beste is.  

 
PS: welk vleesje bestel jij altijd? 

28/11: Raclette-vergadering  14u-17u 

De winter komt eraan haal dat 
raclettetoestel maar boven! 

05/12:  Sinterklaas-vergadering  14u-17u  14u-17u 

Zie ginds komt de stoomboot… 
Oh wie klopt daar kinderen… 

Hoe huppelt zijn paardje… 
Kom maar eens kijken… 

Dag Sinterklaasje… 
De zak van Sinterklaas… 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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: 

Sahi: 0468 12 21 01 
Raksha: 0487 74 38 77 
Bagheera: 0468 23 56 95 
Shere Khan: 0497 57 47 91 
Hathi: 0495 52 23 01 
Chikai: 0493 50 28 90 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 
• Een korte! groene! broek 

• Een beige scoutshemd 

• Onze eigen scoutsdas  

        (te verkrijgen bij de groepsleiding) 

• Onze eigen scouts T-shirt scoutsdas  

      (te verkrijgen bij de groepsleiding) 

 

Nieuw vanaf dit jaar! 
Om ons kamp zo leuk mogelijk te maken en een hechte groep te 

vormen, wordt er een minimum van 15 keer aanwezig te zijn op 

vergaderingen als vereiste gesteld om mee te mogen op kamp. Zo 

kunnen alle welpen elkaar leren kennen en vormen we een hechte 

groep op kamp. Laat ook zeker weten wanneer een welp niet kan 

komen naar een vergadering. 

mailto:welpen@scoutshubertus.be

