
 

 

 
 
                 Huberke Welpen Tijgers 
 

Een emotioneel moment, dames en heren appelen en peren hier is het dan onns allerlaatse Huberke 

van dit jaar :/  Maaaaaaar dat betekend dat ons kamp er bijna aankomt joepieeeeeeeeee, wij 

hebben er mega veel zin in dus schrijf je massaaaal in en samen maken we er top kamp van. 

Weet ge dat nu nog altijd niet datjes 

- Weet ge dat nu nog altijd niet dat Balou en Kaa 2de zijn geworden bij de amateurs op het 

districtsvoetbal toernooi (voetbal met verschillende scoutsen) 

- Weet ge dat nu nog altijd niet dat Mang kampioen geworden is bij de pro’s 

- Weet ge dat nu nog altijd niet datje jullie het kei goed gedaan hebben op koffie namiddag !! 

(We zijn super fier op jullie!!!) 

- Weet ge dat nu nog altijd niet dat het marala haar laatste kamp is deze zomer daarna voeren 

we haar naar het rusthuis. 

- Weet ge dat nu nog altijd niet dat het kamp leuwk wordtttt!!! 

 

 

Vrijdag 13/05: Kampinfo (19u - 21u) 

Spanneeend vanavond komen jullie ons kampthema te weten! We geven jullie en jullie ouders wat 

meer uitleg over hoe ons kamp verloopt en nadien kunnen de ouders genieten van frisse drankjes 

aan onze bar. 

Tip: elk elk elk de koe drinkt? (Met het antwoord kom je al iets dichter bij ons thema) 

Vrijdag 20/05: Casino vergadering (19u - 21u) 

Gokken, geld verliezen, een lening aangaan. Het is altijd miserie maar haal toch maar je smoking 

boven! Vanavond gaan we pokeren, rouletten (ik zet alles op zwart ;)), en nog veel meer. 

 

(!Kom vanavond chique gekleed)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrijdag 27/05: Vergadering Vergadering (19u - 21u) 

Vandaag gaan we eens echt vergaderen. We gaan debatteren over de belangrijke zaken zoals 

klimaat, politiek, de beurs en hoe we de rekeningen nog kunnen betalen nu dat het leven veel 

duurder wordt neem je aktetas mee en doe je plastron aan. 

 

 

 

Vrijdag 03/06: Film-Vergadering (19u - 21u) 

Popcooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorn, we kijken een 

film vanavond. 

 

Vrijdag 10/06: blote voeten pad Vergadering (19u - 21u) 

In de Gentbrugse meersen ligt een blote voeten pad die we samen gaan trotseren. We spreken af om 

19 uur aan de Gentbrugse meersen. Specifieke locatie volgt via de oudergroepen. 

 

 

 

 

Vrijdag 17/06: BBQ-vergadering  

Om het einde van het scoutsjaar te vieren eindigen we met een bbq. De bedoeling is dat iedereen 

een eigen vleeseke of veggie meeneemt wij zorgen voor knapperige groentjes.  

Meer info volgt via de oudergroepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 68210794  

-  Mang: 04 72592836  

-  Marala: 04 74954590  

- Ikki: 04 68168278  

- Tabaqui: 04 70681182  

-  Baloe: 04 68232678  

 

 
 


