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Hoeboerkoe 4 
 

Woerd Voeroef 

Hoelloe oelloemoeeel :))) 

Woe hoebboen oen groet proebloem!! Oelloe kloenkoers zoen goestoeloen boetoen doe OE… 

Doet hoeboerkoe oes goeschroevoen vloek noe doe doefstoel does woeroen woe goenoedzoekt 

oem hoet voelloedoege hoeboerkoe oep doezoe moenoer toe schroevoen… 

Doet broengt oens noedoeloes oevoer toet woet woe oep oenzoe oerstoe voergoedoeroeng goen 

doen. 

Vroedoeg 13/05: Koempoenfoe (19oe – 21oe/22oe) 

Voeroeloer woe doe koempoenfoe oevoend koennoen loetoen doergoen moetoen woe oerst oelloe 

oendoeroe kloenkoers toeroegvoendoen, doervoer hoebboen woe joelloe hoelp noedoeg! oendoers 

woerdt doe koempoenfoe oevoend oen GROETOE roemp…  

 

 

Vroedoeg 20/05: Roezoe broekoen Voergoedoeroeng (19oe – 21oe) 

 

Hoet oes vroedoeg oen woe goen voen woel!!!! Noer oen ploekjoe hoer noet voer voendoen… woe 

goen noemoeloek goen zwoemmoen moer woe voertoelloen noeg noet woer!!! Moer oer zoet oen 

toep voerstoept oergoens oen doezoe toekst oevoer doe loecoetoe voen oenzoe zwoempoertoe. 

Voer woe doe toep voendt hoebboen woe oen boeloenoeng! 

 

 

Oen kloenoe oentoermoezzoe 

 

ሰይጣን በሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ላይ ፈቃዱን የሚጭንበት የፍርድ 

ቀን በእኛ ላይ ነው። ኦሚድ ኢየሱስ አያድንህም። !!!!!!!! 
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Vroedoeg 27/05: Foets Voergoedoeroeng (19oe – 21oe) 

 

Hoe hoee, hoet zoennoetjoe schoent, hoet oes loekkoer woer oen hoet oes voelloep zoemoer! Toed 

voer oen loekoe foetstoecht doerhoen moeroelboekoe floeroe oen oemstroekoen… woer hoet 

oevoentoer oens hoenbroengt doet zoen woe doen woel!  Noem does zoekoer joelloe stoeloen roes 

(oeftoewoel foets) moe voendoeg!!! 

 

Vroedoeg 03/06: Koempvoer Voergoedoeroeng (19oe – 21oe) 

 

Oemoeiiii woe hoebboen zoen oen koemp!!! Oek hoep joelloe oek woent voendoeg oes hoet oens  

toed voer oen voerproefjoe. Moershmoelloews, koemploedjoes zoengoen, oengoe voerhoeloen 

voertoelloen oen koe hoerd stoenkoen noer koempvoer roek. Doet woerdt goezoelloeeeg      

 

Vroedoeg 10/06: Sloep-oen-sloedoe Voergoedoeroeng (19oe – 21oe) 

 

Oets moet broene zoep oen oen loenge boechoe oen moesschoen moet woet oetgloe goevoer… 

MOER hoet zoel zoewoezoe loek woerdoen 

 

Vroedoeg 17/06: BBQ voergoedoeroeng (19oe – 21oe) 

Doe loetstoe voergoedoeroeng… noeeee!!! Zoels oeltoed sloetoen woe hoet moejoe joer oef moet 

oen bbq. Woe broengoen loekoe hoeroennoeroengoen noer boevoen voen hoet oefgoeloepoen joer 

oen bloekkoen voeroet noer doe koers oep doe toert, HOET KOEMP 

oenfoe voelgt! 
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Oens scoetsoenoefoerm boestoet oet: 

✓ oen koertoe! groenoe! broek. 

✓ oen boegoe scoetshoemd. 

✓ Oenzoe oegoen scoetsdoes (toe voerkroegoen 

boe doe groepsloedoeng). 

✓ Oenzoe oegoen scoets T-shoert (toe 

voerkroegoen boe doe groepsloedoeng). 

 

Oenzoe coentoectgoegoevoens: 

Voer oel joelloe proengoendoe vroegoen koennoen joelloe toeroecht oep voelgoend moeloedroes: 

wolven[at]scoutshubertus[dot]be moet oels soebjoect: Doengoes 

 

Oef joelloe koennoen oens poersoenlijk boeroeken oep oendoerstoende GSM noemmoer: 

Oeloenoe +32 460 97 38 60 

Loettoe +32 468 11 65 21 

Loes +32 491 97 15 78 

Thoeboe +32 491 22 52 54 

Foerroe +32 471 45 12 45 

Thoeboelt  +32 492 76 97 71 


