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Huberke maart-april-mei 
 

Vergaderingen 

Zondag 5/03 crea vergadering :(14u-17u) 

We gaan leuk knutsen met handen, voet hoofden en benen.  

Zondag 12/03 Bob de bouwer vergadering: (14u-17u) 

Jullie kennen allemaal wel wie bob de bouwer is en vandaag gaan we hem een handje 

helpen. Dus trek vandaag zoek jullie beste gereedschap en een goeie helm en dan vliegen 

we erin. 

 

 Zondag 19/03: (14u-17u) Carnavalstoet 

Vandaag doen we een wedstrijd omtermeest snoepje vanginen en daarna 

kijken we als best de chuby bunnie challange kan doen maar dan met 

snoepjes. 

 

Zondag 26/03 Boerderij vergadering: (14u-17u) 

De koe zegt moe en de big zegt oink zoals jullie allemaal wel weten. 

Betekent dat ook dat jullie weten hoe je er moet voor zorgen? Dat zullen 

we vandaag eens testen dus doe je botten en overall aan. 

 

Zondag 02/04 Ei vergadering: (14u-17u) 

Haal vandaag allemaal jullie best moeder kip boven want anders haal gaan 

er geen paas eiren zijn op pasen. Dat zou zeer jammer zijn dus wees 

verzichtig en brengen misschien een kip me.  

Zondag 09/04: (14u-17u) Pasen (geen vergadering) 

Vrolijk paasfeest! 

Zondag 16/04 Pannekoeken vergadering: (14u-17u) 

We gaan pannekoeken en andere zoetigheden gaan benuttingen bij de 

leiding thuis dus doe maar jullie beste stapshoenen aan want baloe 

woont in een ver bos. P.S ook jullie beste humeur.   

Zondag 23/04 Koffienamiddag :(14u-17u) 

We organiseren van onze jaarlijkse koffienamiddag dus neem jullie 

mama en papa of broertjes en zusjes mee vandaag gaan we allemaal 
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samen spelen en een koffietjes drinken en de opbrengs gaat naar een toffe 

activeteit op klein kamp. (Meer info volgt nog) 

Zondag 30/04 Bosvergadering: (14u-17u) 

Raksa heeft haar eigen bos en we gaan daar eens een bezoekje aan gaan brengen. 

Doe zeker botten of de beste boutinen aan want in het bos kan het nog all 

modderig liggen. 

 

 

Zaterdag 6/05 sportdag: (14u-17u) 

Deze zaterdag is de sport dag weer terug van weg geweest zorg dus dat jullie 

goed op gewarmt zijn zo kunnen we zonder kwesturen een heledag sporten. Er 

zal een inschrijvingsformulier in de ouderchat worden gestuurd als de tijd daar 

is. 

 

Zondag 14/05 Babyzorg vergadering: (14u-17u) 

Baby's die kleine luidrugtige schepsels vragen veel maar echt veel 

aandacht en zorg nodig. Dat klinkt eigelijk verdracht veel onze welpen. 

Vandaag is het eens jullie beurt om eens zorg te dragen voor van alles 

misschien wel een baby wie weet. 

 

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). 

 

Wist je datjes: 

- Raksa panische angst heeft van muizen 

- 21 maart de lente begindtd 

- Tabaqui een liefje heeft op de scouts  

- Dat we roel aan het plafond gaat hangen 
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- De welpen echt nie kunnen zingen 

- Baloe zn lievelings eten pizza met ananas is 

- Degene die een muis kan vangen 3 vieruurtjes krijgt ipv 1. 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:  

Welpen@scoutshubertus.be 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

→ Baloe : 0485174219  

→Oe : 0493549593  

→Tabaqui: 0491971578 

 →Raksha : 0485386652 

 

 

 

 

 

 


