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Huberke December-Januari- Februari 
 

Vergaderingen 

Vrijdag 09/12 (19u-21u):Film vergadering 

Vandaag gaan we een film kijken samen met de kapoentjes. Als jullie het 

extra gezellig willen maken mogen jullie altijd een dekentje of slaapzak 

meebrengen voor extra sfeer een gezelligheid. Niet getreurd voor de kindjes 

die niet echt houden van hersen dode entertainment zullen we ook iets 

proberen voorbereiden.  

 

 

 

Vrijdag 16/12 (19u- 21u): kerstboom versier vergadering  

Nu sinterklaas langs geweest is. Wordt het tijd voor de volgende feestdag deze is 

namelijk kerst en wat hoort daarbij? Een mooi versierde boom natuurlijk. Dus laat 

ons alle creativiteit bundelen om er wat moois van te maken 

 

 

Vrijdag 23/13 (19u-21u): kerstman vergadering 

 

Er loopt hier een man met een baard en hij zoekt zijn rendieren en zijn slee 

gaan we deze man helpen of laten gaan we zelf zoeken en weg lopen met de 

kado’s het is allemaal mogelijk. Maar dan gaan er wel heel veel trieste kindjes 

zijn dit jaar tijdens de mooiste tijd van het jaar.  

 

Vrijdag 30/12 (19u-21u) oudejaars Vergadering: 

Vanavond doen we een gezellig oudejaarsfeestje neem allemaal een 

klein kadootje mee. 

Vrijdag 06/01 (19u-21u): Baloe 2.0 Vergadering 

 

 

Baloe is back gasteeuuuu, maar dan nu meet meer enthousiasme en 

vooral veel meer vuur!!!! 
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Vrijdag 13/01 (19u-21u): Winter vergadering.  

 

Ondertussen begint het wel heeel koud te worden, 

bbrrrrrrr…… maar we laten ons gat niet aan de bank 

vriezen!! Deze periode zorgt namelijk ook voor heel wat 

plezier en vertier, zoals een sneeuwballengevecht… of 

een sneeuwpop maken… of uhm marshmellows en hete 

chocomelk aan een vuurtje. Jaaaa jullie horen het goed, 

WE DOEN EEN ECHTE WINTER VERGADERING!!!! spring 

dus allemaal maar op jullie slee, 1…2…3 en weg ermee 

(alleja richting ons scoutsterrein). 

 

Benodigdheden: Neem allemaal jullie meest ronde, koude, mooiste, witte sneeuwbal mee! 

 

Vrijdag 20/01 (19u-21u): examens vergadering  

 

 

Jullie leiding zit nu diep  DIEP DIEP  inde block een moeten 

allerlij rare exams maken waar jullie lang nog geen last van 

hebben maar daar zullen we met de leiding eens 

verandering in brengen. Zorgen dus dat je brein voor 1 keer 

werkt en maak ook zeker dat de spiertjes op gewarmt zijn. 

  

Vrijdag 27/01 (19u-21u): avond avonturen vergadering  

Ti's nog steeds super donker als wij naar de scouts 

komen maar dat hoeft geen probleem te zijn want er 

zijn dingen die je alleen in de donker kan doen. 

Daarom doet iedereen best zijn nacht lezen aan of 

voor degene die niet in de donker kunnen kijken 

kunnen altijd een pielamp meepakken. Een sterren 

kaart is ook altijd welkom anders gaan we ons 

mischien wel eens goed verkeert lopen.  
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Vrijdag 03/02 (19u-21u): Schaats Vergadering 

 

Tis nog steeds de koudste tijd vant jaar en we zijn nog LANG nie uitgespeelt!!! Maja… we hebben al 

een sneeuwpop gemaakt… en al marshmallows gegeten… en jah wa blijft er nog over? 

 

SCHAATSEN NATUURLIJK!!!!!! 

We gaan allemaal vlijmscherpe messen aan ons schoenen hangen 

waardoor we sierlijk over de ijsbaan (te Kristallijn Gent) kunnen 

slieren. Zo vallen er enorm veel moves te showen, van de 

‘driedubbele axel’ tot de ‘dubbele rittberger’!!! Dus haal je beste 

trukjes boven en vergeet vooral geen plezier te hebben.  

DISCLAIMER: 

- Je moet niet in staat zijn om de bovenvermelde moves uit te voeren. 

- Gelieve geen messen mee te nemen. 

Zondag 12/02 (14u-17u): cupido vergadering  

 

Is het een vogel is het een vliegtuig nee dat is het 

niet het is een klein engeltje. En dit engeltje is 

zijn weg kwijt. En zijn pijlen zijn op zonder hem 

zal het maar een eenzame valentijn zijn. (Ps 

baloe is niet zo graag alleen)  

 

Zondag 19/02 (14u-17u): touwtrek vergadering  

Vanmiddag is het dan zover het is dan nationale touwtje trek dag 

maak dus allemaal dus jullie armspieren goed opgewarmd zijn een 

sloof je hemd maar al een beetje op. Doe niet je mooiste broek aan 

want we gaan niet touwtje trek spelen op de gewone manier om op 

zijn scouts dus vuile worden is gegarandeert.  

Zondag 26/02 (14u-17u): 

Baloe heeft jullie hulp nodig 

vergadering  

Vandaag moeten jullie Baloe helpen met een nieuw huberke te 

maken door zeker nog eens te zeggen wat jullie zeker nog eens 

willen doen of nog eens doen de volgende keren.  
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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: 

Welpen@scoutshubertus. be met als subject:  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

→ Baloe : 0485174219 

→Oe : 0493549593 

→Tabaqui: 0491971578 

→Raksha : 0485386652 

 

 

 

 

 

 


