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Huberke September-Oktober-November 
Welpen Puma’s 
Oe: 

Deze aardige schildpad zal iedere zondag uit zijn schild 
kruipen om samen met jullie in de modder te rollen. Maar 
niet alleen dat hij kan is uitermaakte goed in teken en tatoes 
zetten.  
Hij is ook onderdeel van een drieling vind jij welke. 

 

 
Tabaqui: 

Deze jackhals zal jullie zijn oren gebruiken om altijd naar 
jullie te luisteren maar alleen als jullie daar braaf genoeg 
voor zijn. Hij is een uitbundig voetballer dus als je het 
aardig vraagt zullen we eens voetballen dit jaar. 
 
 
 

 
Baloe: 

Sommige welpjes zullen mijn mischien herkenen als de 
drielingsbroer van Finn maar dat ben ik dus helemaal niet 
mijn naam is Baloe. 
Ik ben een grote beer die altijd honger heeft dus hou je 
vieruurjtes en boterhammen met choco uit mijn buurt of 
ze verdwijnen in mijn wintervooraard. 
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Raksha: 
Deze liefde volle moederwolf draagt veel zorgt voor haar welpjes 
en maakt zeker dat niemand gewond geraakt. 
Maar als eerste jaar leiding geeft ze nog veel te bewijzen dit zal ze 
oplossen door met het doorzettings vermogen van een wolf 
spelletjs the spelen met jullie. 
Of is ze nog een zelf nog een welpje? 

 
 
 

Vergaderingen 

Zondag 18/09: Overgang 

Heyhoooohalloow, tis overgang. Da wil dus eigenlijk zeggen dawe overgaan. We gaan nie onder, 
maar dus over ok?!! 

 Weekend 23/09 - 24/09: Hubertusfeesten 

 

Zondag 25/09: Geen vergadering 

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtig weekend.  

 

 Zondag 2/10: Geen vergadering 

De leiding is op leidingsweekend om het volledig scoutsjaar voor te bereiden.  
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Zondag 09/10: Kennismakings vergadering (14u-17)  

Het is misschien niet de eerste vergadering, maja door dienen overgang is er 
nie zoveel tijd nodig om elkaar écht te leren kennen. Snapte. Dus bij deze… 

 

 

 

Zondag 16/10: Wie is het vergadering (14u-17)  

Nu jullie elkaar al wat kennen, is het misschien tijd om onzelf ook eens voor 
te stellen. Wantja we kunnen natuurlijk geen jaar lang leidinggeven zonder 
dat jullie onze namen kennen. 

 

Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging 

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts! 

 

Zondag 23/10: Koprol vergadering (14u-17u) 

Deze vergadering gaan we echt helemaal over ons kop. Kom met je zachtste 
hoofdeksel en rol vol plezier doorheen deze prachtige dag. 

 

 

Zondag 30/10: Rijlesvergadering (14u-17u)  

Kan iedereen hier al rijden? 

Zo nee, da is ok we kunnen u wel leren helpen. 

Zo ja, perfect! 

(Met de fiets natuurlijk eh, dus pakt hem mee) 
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Zondag 06/11: Zombie vergadering. (14u-17u)  

Ghrrrbrjjhrrrrr ghrrrrrrrrr bluuuuuuuh aaaaaaaaaaaaahhhggrrrr 

Grrrrrrrrrrr 

-zombie geluiden 

 

Zondag 13/11: Tabaqui gaat slaapverhaaltjes voorlezen 
vergadering (14u-17u) 

Zorg dat je allemaal en leuk verhaaltje hebt of dat eentje 
bedenkt zo dat Tabaqui het niet alleen hoeft te tenzij al 
gaan slapen zonder slaap verhaaltjes.  

 

Zondag 20/11: Baloe heeft al veel meegemaakt vergadering (14u-
17u)  

Vandaag gaan we leren om op zijn manier door het leven te stappen. 

Pas op want het kan nogal warm in het leven van baloe 

 

 Zondag 27/11: Waar is joachim 
traest vergadering. (14u-17u) 

Joachim traest was een gedreven scouts leider. Vorig jaar gaf hij 
leiding aan de givers. Maar toen het nieuwe scoutsjaar begon 
was hij verdwenen. Willen jullie ons helpen om het dit mysterie 
op te lossen en hem terug te vinden? 

Zondag 04/12: SInterklaas vergadering (14u-17u) 

Er lopen vreemde mensen over het dak, loop een paard bij of is het een koe 
naast?  

Wie zijn dat en wat doen we daarmee? 

 

Wist je datjes: 

• Wist je dat baloe het wereldrecord in pasta eten heeft gebroken vorigjaar. 
• Wist je dat tabaqui mega luid kan roepen. 
• Wist je dat raksha opreis is geweest naar Azië. 
• Wist je dat oe zeven dagen aan een stuk kan wandellen.  
• Wist je dat baloe raksha en oe samen naar een pukkelpop geweest zijn. 
• Wist je dat tabaqui en baloe mee zijn geweest op het grootste scouts weekend van 

vlaanderen. 
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• Wist je dat de puma’s veel stoerder zijn dan de tijgers. 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✔ Een korte! groene! broek. 

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor 
kapoenen maar wel een aanrader). 

✔ 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: (pumas)welpen 
@scoutshubertus.be met als subject:  

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

→ baloe : 0485174219 

→Oe : 0493549593 

→Tabaqui: 0491971578 

→Raksha : 0485386652 

 

 
 
 

 


