
 
 

Hey iedereen welkom bij het eerste fantastische Huberke. In het Huberke kan je allerlei 
leuke dingen vinden zoals wat de vergaderingen zijn en weetjes over ons, onder dit tekstje is 
alvast een korte introductie over de leiding voor het hele jaar. Wij hebben alvast super mega 
veel zin in dit scoutsjaar. Omdat wij elkaar goed willen leren kennen verwachten we dat elke 
welp minstens 15 keer naar de scouts komt. Stel dat je een keer niet kan komen laat ons het 
zeker weten a.d.h.v. een berichtje (Onze nummers staan onderaan dit Huberke).  
 

 MANG, hey allemaal mijn naam is Mang. Het is mijn allereerste jaar als 
leiding en ben super blij om dit jaar met jullie door te brengen. Ik sta altijd klaar voor een 
potje voetbal. Ik ben een echte grapjas dus je kan altijd bij mij terecht met je grappen en 
grollen.  



 MARALA, Hallo ik ben Marala. Ik ben het oudje van de groep, dit is al 
mijn 5de jaar leiding. Ik hou van pizza en Pasta. Jullie zullen mij jammer genoeg de eerste 
helft van het jaar moeten missen want ik ga op uitwisseling naar Italië. Maar vanaf daarna 
wil ik jullie al mijn verhalen vertellen.  
 

 Ikki, Hallo ik mijn naam is Ikki, dit is ook mijn eerste jaar leiding. Ik 
studeer voor kapper dus pas maar op want het kan zijn dat jullie met een nieuw kapsels naar 
huis gaan. Verder ben ik een kei lieve dus jullie mogen met al jullie levensverhalen naar mij 
komen. 
 
 



 Tabaqui, Ik ben Tabaqui de stoerste van de groep, ik luister graag naar 
rap. Ik ben de grootste fan van Boef. Voetballen vind ik ook leuk. Dit is mijn eerste jaar als 
leiding en heb er super veel zin in.  Mijn Hobby is scouts! 

 Baloe, Hey ik ben Baloe, je kan me ook wel kennen als de Zon van de 
Teletubbies. Ik speel voetbal en hou van sappige roddels dus kom maar zeker naar mij als je 
er weet.  
 



 Kaa, Hallo de naam is Kaa, sommige kunnen mij kennen van vorig jaar 
want dit is mijn tweede jaar bij de welpen. Ik studeer voor piloot dus niet verschieten als ik 
soms wegvlieg.  
 

- Zondag 19/09: overgang 
Zondag is er onze wel gekende overgang, meer info volgt nog later. 

 
- 24-25-26/09: geen vergadering want: 

Dit weekend is er geen vergadering want we presenteren dit jaar de Hubertus 
Feesten, Vrijdag is er een Café spelen avond, zaterdag de klassieke start BBQ en dan 
zondag blikken we samen terug naar onze mooie kampen.  

 
- Zondag 03/10: GEEN vergadering  

Geen vergadering want de leiding gaat op weekend we zien jullie volgende week 
weer!! 

 
- Zondag 10/10: K2 Zkt K3 vergadering (14u-17u/18u)  

Help, Gert Verhulst heeft gebeld. Hij is dringend op zoek naar een nieuw K3tje, Kom 
verkleed als een stoer K3 lid en zing en dans met ons mee naar een nieuw toekomst 
met k3.  



 
-  WEEKEND: Vrijdag 15/10 - Zondag 17/10: 

Oke zijn jullie er klaar voor. Wij vertrekken op 15 oktober op weekend met de welpen 
wij rekenen op een massale aanwezigheid om er een fantastisch weekend van te 
maken. Info volgt nog via Mail dus hou deze zeker in de gaten.  Tip het thema zal iets 
te maken hebben met maneskin en heel lekker eten.  

                          
- Zondag 24/10: GEWOON BOEF Vergadering(14u-17u) 

Ewa Fakka alles goed vandaag, trek alvast je trainingspak en je Gucci pet aan want 
vandaag gaan we rappen op de lauwe beats van Boef. Moest je deze gekke rapper 
niet kennen geen probleem want boef is Tabaqui zijn neef. Hij gaat alles vertellen 
over deze Nederlandse rap god. Is gewoon boef man Bang Bang. 

 
  

 
- Zondag 31/10: Ghost Rockers vergadering (14u-17u) 

Gillende gitaren GHOST ROCKERS, Het is vandaag Halloween, kom met ons 
meezingen op de engste platen en als je verkleed komt krijg je misschien wel een 
enge verrassing.  



 
- Zondag 07/11: Pat Krimson VS Regi vergadering (14u-17u) 

WAAR ZIJN DIE HANDJES, WHO’S AFTER MY PIANOOOO, op deze vergadering gaan 
we de strijd aan tussen deze legendarische Limburgse dj’s. WIE is de beste en mag 
zich koning van Limburg Noemen 

 (PS: Dit is Balou met de tanden van regi) 
- Zondag 14/11: Eurosong vergadering (14u-17u) 

Vandaag gaan we met alle landen van Europa samen zingen. Kom verkleed als een 
land, het belooft een spannende competitie te worden.  

 
- Zondag 21/11: Pastoor Jo vergadering (14u-17u) 

Ohnee er is een ramp gebeurd, gisteren op het jaarlijkse koorgala heeft iedereen 
Boma worst gegeten en nu zijn alle koorleden ziek. Pastoor Jo van de lokale kerk van 
Merelbeke Flora heeft aan ons gevraagd om ze te vervangen. Kom met ons 
meezingen om Pastoor Jo uit de nood te helpen.  

 



- Zondag 28/11: LIL KLEINE VS JOOST vergadering (14u-17u/18u) 
Als je een beetje wilt chillen is het geen probleem, wie ben jij ik ben een god, op deze 
vergadering gaan deze rappers battelen tegen elkaar komen zeker af om je favoriete 
rapper te steunen.  

 
 

- Zondag 05/12: Sinterklaas (14u-17u)  
Hij komt hij komt die lieve goede Sint. Dit jaar komt de goed heilig man naar onze 
scouts. We gaan veel liedjes zingen en hopelijk krijgen wij een lekker verrassing.  

 

 
 
 

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). 

 
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:  

KAA: 04 68 21 07 94 
BALOE: 04 68 23 26 78 
TABAQUI: 04 70 68 11 82 
MARALA: 04 74 95 45 90 
IKKI: 04 68 16 8278 
MANG: 04 72 59 28 36  



 
 
 

 

 


