
 

 

Huberke 2 Welpen Tijgers: Goodbye 
2021-Welkom 2022 

 

Welkom bij alweer het 2de huberke, In dit huberke gaan we kei veel feestjes vieren dus haal je 

dansschoenen maar uit de kast want de vergaderingen gaan spetterend worden!!! We beginnen met 

leuke wistje datjesss.  

Wist je dat: Marala haar vlucht gemist heeft in Italië en daarom al 3 maand niet naar de scouts komt! 

Wist je dat: L en A verliefd zijn 

Wist je dat: dat de poema’s echt niet leuk zijn  

Wist je dat: Boef volgende zomer naar Merelbeke komt. Gewoon Boef man BANG BANG (Save the 

date: 18 juni 2021) 

Wist je dat: J. slecht is in Mad City en de Balou veel beter is.  

Wist je dat: Quentin vaak snoepjes naar de scouts meeneemt en die dan aan de leiding geeft (lekker) 

Wist je dat: Floor de nieuwe Nina Derwael wordt.  

Wist je dat: Aron zijn grootouders de buren van Balou zijn.  

Wist je dat: De roodharige leiding van de poema’s het leuk vindt als je modder op hem gooit.  

Wist je dat: Tabaqui een staart heeft.  

 

Vrijdag 10/12: Warmste week vergadering (19u – 21u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17/12: Paas Vergadering (19u – 21u) 

 

 

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!! 

 

Moppjeeuuh het is vandaag gaan we een 

kerstfeestje vieren!! De avond zal vol zitten met 

leuke kerstliedjes jeej 

Breng allemaal een cadeautje mee T.W.V. 5 

euro 

 

 



 

 

 

 

Vrijdag 24/12: Geen vergadering 

Gelukkig kerstfeest! 

Vrijdag 31/12: Geen vergadering 

Gelukkig nieuwjaar!!!Tot volgend jaar baaaa Grapje ☺  

Vrijdag 07/01: Driekoningen Vergadering (19u – 21u) 

 

 

 

 

Vrijdag 14/01: gezelschapspelletjes Vergadering (19u – 21u/22u) 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 21/01: Just dance/ Youtube/ karaoke Vergadering (19u – 21u/22u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 28/01: Film/onesie Vergadering (19u – 21u) 

 

 

Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe 

hoed, men oude is versleten Balou mag het niet 

weten, Tabaqui heeft het geld op de rooster 

gelegd. 

 

 
 

Vandaag houden we een ouderwetse en gezellige 

gezelschapspelen avond, als je wil mag je ook je eigen 

gezelschap spel meenemen.  

Shake-Shake -it we gaan dansen 

en zingen, we bouwen ons lokaal 

om tot een een kei coole 

karaoke dansbar. 

PS. We gaan ook naar mensen 

kijken die vallen (fails zijn kei 

leuk)  

Welkom, welkom bij Cinema Hubertus, we 

gaan naar een superleuke film kijken.  

Doe allemaal jullie onesie of pyjama aan het 

wordt gezellig.  

 

 
 



 

 

 

 

 

Vrijdag 04/02: Geen vergadering  

GEEN Vergadering !!!! 

Zondag 13/02: We weten het nog niet zo goed Vergadering ( 14u- 17u) 

 

 

 

 

Zondag 20/02: Marala’s welcome Home Party Vergadering (14u - 17u)  

 

 

 

 

 

 

Zondag 27/02: Flora friet Vergadering (14u - 17u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een lange examenperiode zijn we allemaal een 

beetje in de war. We weten het dus niet zo goed 

voor deze vergadering. Wordt het leuk of wordt het 

niet leuk dat zullen we moeten zien.  

 
 

Joepieee na al die lange maanden in Italië komt 

Marala terug naar België, en dat verdient een keigroot 

welkom feest.  

 

Ohnee Dumbo (eigenaar van flora 

friet) is ziek en hij heeft aan ons 

gevraagd om hem te vervangen. 

Deze middag gaan we kei veel 

frikandellen, berenpoten, 

bitterballen en frietjes eten joepieee.  



 

 

 

 

 

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: 

Kaa: 04 68 21 07 94 

Mang: 04 72 59 28 36  

Balou: 04 68 23 26 78 

Tabaqui: 04 70 68 11 82  

Ikki: 04 68 16 82 78  

Marala: 04 74 95 45 90  


