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Vergaderingen 
13/05: Kampinfo vergadering         19u-21u 

 Het is bijna zover over … weken zetten wij vaart naar Tessenderlo. 

Maar voor we vertrekken deelt onze crew eerst nog wat praktische 

zaken mee. 

PS: voor de ouders is er mss ook wel iets voorzien  

(verdere info volgt) 

20/05: Gaelic-Football  vergadering         19u-21u 

Kan jij goed lopen, rugby of voetbal spelen, het maakt niet uit. We 
combineren het allemaal vandaag. 

27/05: Stokpaardrijden vergadering         19u-21u 

Hiieiieieiieiie. Heb jij ooit al eens een paard willen zijn? 

Vandaag is je geluksdag. Oefen maar je gehuppel en 

gehinnik, want vandaag zijn we equi. 

10/06:  Schaakboksen vergadering         19u-21u 

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Jammer genoeg 

moet je voor deze sport beide kwaliteiten 

hebben. Train je brein en span je spieren maar 

al op, want het zal een zware avond zijn. 

 

03/06: Waterballet vergadering         19u-21u 

Trek maar je mooiste bloemenbadmuts en je strakste zwembroek, 

want vandaag dansen we in het water als zwanen in het 

zwanenmeer.  

(Wie zich verkleed in een waterdier, wint bonuspunten) 

17/06: Grillmasters vergadering         19u-21u 

Wist jij dat een steak perfect bakken een topsport is? Vandaag 

hebben wij het plezier om een paar van deze topsporters over de 

vloer te hebben. Jullie vleesje zal dus perfect op jullie bord komen. 

Verdere info volgt nog. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 12 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 

      (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. 
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