
 

  

Pio’s 
Huberke 1 



 

  

 

WIE IS DE LEIDING? 

WAT IS ER ALLEMAAL NIEUW VANAF DE PIO’S? 

 
KOM HET ALLEMAAL TE WETEN DOOR OP ONDERSTAANDE KNOP TE 

KLIKKEN! 

https://drive.google.com/file/d/1AxU7xOsub4b1Hw75JN1SCxG6_89nI3Xu/view?usp=sharing


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vergaderingen 
18/09: Overgang           10u30-17u 

Ewa dreiries eerste 2 weken 
scorro zijn weer voorbij, dus 

gaan we heel de dag chillen op 
de scouts. We gaan ons zo hard 
amuseren tot we tantoe moe zijn 
zodat we s’avonds goed dagga 

doen 

25/09: Geen vergadering 

Dit weekend geen vergadering, 
maar niet getreurd, er is genoeg te 
doen op de scouts. Onze scouts 
organiseert de Hubertus-feesten. 

Voor meer info, zie de affiche 
onderaan het huberke. 

09/10: Pimp my crib vergadering           14u-18u 

Vandaag fixen we ons lokaal, zodat 
we een heel jaar saaf zitten 

02/10: Geen vergadering 

De leiding is op leidingsweekend 
om het volledig scoutsjaar voor te 

bereiden. 

16/10 : Pimp my bike vergadering           14u-18u 

Pak allemaal zeker u fiets mee, we 
gaan op verplaatsing 

23/10: Pimp my scoutshemd vergadering    14u-18u 

Dag van de Jeugdbeweging is 
geweest. 



 

 

  

30/10: Pimp my pumpkin vergadering           14u-18u 

Pak allemaal een pompoen mee! 

4-6/11:  WEEKEND! 

Stop working, start packing! 

13/11: Pimp my escape skills vergadering  14u-18u 

Secret activity … 

20/11: Pimp my deep fry skills vergadering  14u-18u 

Andalouse , boulet, chicken fingers, drumsticks, 
frikandel, goulashkroket, hamburger, inktvisringen, 
joppie saus, kaaskroket, loempidel, mini-loempia, 

onion rings, portie kleine friet, quinoaburger, 
raragouzie, stoofvleessaus, tartaarsaus, viandel, 

worcestersaus, yoghurtdressing, xtra kruiden,  
zigeunerstick. 

Verzin voor de ontbrekende letters een frituursnack! 

27/11: Pimp my sweet 20  vergadering  14u-18u 

Dikke party voor 2 van de leiding! 
Raad wie 

02/12:  Pimp my maaiter vergadering  19u-22u  14u-17u 

De ouwe man komt terug naar onze 
scouts.  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze contactgegevens: 
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend 
mailadres:  pio@scoutshubertus.be 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM 
nummer: 

Jelle: 0497 57 47 91    Marilou: 0472 52 50 31 

Simon: 0472 79 99 34    Lotte: 0468 11 65 21 

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) 

 

mailto:pio@scoutshubertus.be

