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Vergaderingen 
10/12: Nationale Kristel Verbeke dag         19u-21u 

 Zoals Kristel ooit zei: als je nooit een dvd van K3 hebt gezien heb je 

echt geen benul van wat K3 doet. Allee ik snap echt niet dat je nooit 

een film gezien hebt. Snel alle films maar kijken dus. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NohTVqoEOM 

 

17/12: niet Jezus’, maar toch een belangrijke christelijke verjaardag dag           19u-21u 

Hij is Argentijns, hij is 84 jaar en hij is zeer christelijk. Ja, de paus is vandaag 

jarig en daarom gaan wij dit vieren met een feestje met lekkere hosties en 

rode wijn (fristi want jullie mogen dat helemaal niet drinken).  

Oefen alvast maar jullie kruisteken.  

 

24/12: Geen vergadering 

De leiding is te druk bezig met de kerstboom te versieren. 

07/01:  Nationale mirre, wierrook en goud dag         19u-21u 

Driekoningen, driekoningen 

Geef mij een nieuwe hoed 

Mijn oude is versleten 

Mijn moeder mag het niet weten 

Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

 

31/12: Geen vergadering 

De leiding is te druk bezig met Kidibul te drinken, tot volgend jaar. 

Dit jaar laten we ons goed hart zien en doen wij als scoutsgroep mee aan De 

Warmste week van 2021! Het thema is ‘kunnen zijn wie je bent’, hiervoor willen 

wij ons inzetten omdat dit ongelooflijk belangrijk is. Tijdens deze vergadering 

organiseren we ‘Hubertus staat in brand (maar niet de pannenkoeken)’. Er 

zullen overheerlijke (zelfgebakken) pannenkoeken en warme chocomelk te 

koop zijn. Hiervoor vragen wij aan elk lid een vrije bijdrage en hopen met deze 

activiteit een mooi bedrag in te zamelen voor deze geweldige actie van Studio 

Brussel! 

Inschrijven voor deze vergadering kan via de link die verstuurd werd in de 

Whatsappgroep. Dit kan nog tot en met woensdag 8 december!! 

https://www.youtube.com/watch?v=1NohTVqoEOM


 

 

  

14/01: Hoera, Raksha is jarig dag           19u-21u 

Mopje tis helemaal niet waar.  

 
21/01: Nationale knuffel dag          19u-21u 

Vandaag gaan we iedereen knuffels geven behalve Bagheera want die 

haat knuffels. Neem ook maar allemaal je favoriete knuffel mee en indien 

mogelijk jouw antilichamen  

 28/01: Blauwe bessen met pannenkoeken dag           19u-21u 

Ra ra ra wat zou het vier uurtje van vandaag zijn?  

Wie het raadt krijgt er eentje extra.  

 

04/02: Geen vergadering 

Vandaag is het nationale soepdag, maar het is 

geen vergadering want de leiding is soep aan 

het drinken  

 

13/02: Valentijn dag           14u-17u 

Oh Romeo oh Romeo wherefor art thou Romeo. Wie is jullie 

liefje? Extra vier uurtje als je hem of haar meeneemt naar de 

vergadering (mopje niet doen AUB we zijn al met te veel)  

 

20/02: Wie op deze link klink weet welke dag het is dag  14u-17u 

https://www.youtube.com/watch?v=nDqP7kcr-sc 
 

27/02: Internationale ijsberen dag    14u-17u  

Vandaag is de activiteit zo lang mogelijk rondwandelen 

in het lokaal ook bekend als ijsberen. 

Wist je trouwens dat de huid van een ijsbeer zwart is?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDqP7kcr-sc


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 je welp niet kan 

komen naar een vergadering. 

mailto:welpen@scoutshubertus.be

