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RaaaaawwwwR
Dag gewelddadige maar lieve, schattige tijgers voor het eerst hebben wij zelf een deeltje in het ooo
zo bekende Huberke. Dit Huberke zit vol met leuke en actieve vergaderingen die zeker de moeite
waard zijn. Oefen dus zeker maar al jouw gevaarlijkste brul en tot dan.

Zondag 26 November: EENdjes
Kwaak Kwak de EENdjes zijn op doortocht door de scouts en vormen een heerlijke maaltijd
voor onze tijgers. Train dus al zeker op sluipen en verstoppen wan deze vaardigheden
zouden wel eens van pas kunnen komen tijdens deze vergadering.

Zondag 3 December : TWEEts versturen naar DE SINT
Zo als wij al hebben vernomen zitten er nog maar weinig Tijgers op social media en om
verbonden te blijven met elkaar is dit wel nodig. We beginnen bij het aanmaken van een
Twitter Account en sturen elkaar berichtjes die Max 280 tekens bevatten. Let dus op je
woorden. Breng een berichtje mee voor DE SINT want Hij KOMT

Vrijdag 8 December : De DRIE biggetjes
Joepii vrijdag vergaderingen beginnen terug!!! Op een vrijdag avond leest de leiding al vaak
eens een sprookje voor het slapen gaan. Nu lazen we over laatst het verhaal van de DRIE
biggetjes en de grote boze wolf En wij dachten die biggetjes kunnen helemaal niet zo goed
bouwen als onze tijgers kampen kunnen bouwen.
De wolf zei : We zullen zien….
Vrijdag 15 December : Feestje VIERen
Cola, chips ,fanta , chocolade, lichten, toffe muziek en veeel feest gangers. Op deze
vergadering gaan we helemaal los. Breng jullie tofste feest attributen mee en trek de gekste
verkleedkleren aan en maak je klaar voor een heus feestje.
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Vrijdag 22 December : KERSTMIS
HOHOHOHO De kerst man is op de scouts geweest en heeft gevraagd of jullie niet lekker
willen samen zijn vanavond en cadeautjes willen uitwisselen. Breng allemaal een cadautje
mee ter waarde van max 5 euro en verras jouw mede Tijgers.

Vrijdag 29 December : ZESte van citroen
De zure smaak van dat gele ovaal vormige Fruit. Niet te weerstaan op kaaskroketjes en
lekker bij de cola. Een culinaire vergadering waar alles draait en keert rond de ZESte van de
citroen.

Vrijdag 5 Januari : De ZEVENsprong
Hebben jullie er al van gehoord? Het liedje De zevensprong? Het is de tophit van dit
moment. Het gaat over edel mannen en vrouwen die weldegelijk schitterend kunnen dansen
en aftellen naar het moment waarop ze meer kunnen gaan dansen. We leren jullie het liedje
zeker aan zodat je weer op de hoogte bent van de trends van dit moment.

Vrijdag 12 Januari : wACHT 17
Een vervlogen tijd met een programma die de leiding veel wijsheid heeft bijgebracht. Zoals
dat het soms beter is om even te wAchten dan alles rap en snel te willen doen. Onder de
spreuk geduld is een mooie deugd gaan we deze vergadering aan !

Vrijdag 19 Januari: NEGEN-eren
Het Getal 9 wat is het toch schitterend. Wij bij de leiding willen graag een
dag inlassen om dit getal te eren en dieper in te gaan over wat dit getal ons
allemaal te bieden heeft. En wees nu eens eerlijk het getal dat 3X3 vormt
heeft toch enige waardering nodig.

Vrijdag 26 Januari: Zwemvergadering
Wieehooew, ondanks we tijgers zijn gaan we vandaag eens bewijzen dat we wel degelijk van
water houden!
Verdere info volgt.

ZATERDAG 10 Februari : : kidsfunvergadering
Verdere info volgt, het wordt niet normaal leuk, dat weet ik wel al.
Zondag 18 Februari : TIEN om te zien
Misschien hebben jullie al gemerkt dat de vergaderingen genummerd zijn. Dit is natuurlijk
puur toeval. In onze Tiende vergadering zie je dingen die je nog nooit eerder zag op de
scouts. De hele vergadering gaat om talenten en uitoefenen van magische praktijken.

Zondag 25 Februari ELFen vergadering
Die kleine vliegende weesentjes met dat stof dat overal heen dwarrelt. Het is een
schitterend zicht. We gaan opzoek naar elfenbankjes in het bos en verzamelen zo veel
mogelijk elfenstof. Misschien mogen jullie zelf een wens doen.

Vergeet zeker niet jullie uniform. Hier nog eens een herinnering aan hoe dit moet:

TOT OP DE VERGADERINGEN!
Met vriendelijke groeten
Jullie beste favoriete en leukste leiding
King-Lowie: +32 476 40 11 27
Wontola:

+32 478 03 67 18

Rakscha :

+32 497 06 86 96

Mang :

+32 498 74 17 03

Chill :

+32 471 37 18 38

