Welpen Tijgers
Zondag 2/12 - Sinterklaas
Sinterklaas is toegekomen uit
spanjeeeeuh. Kom de sint
verwelkomen en wie stout is krijgt de
roe.

Vrijdag 7/12 – Zwemvergaderin
We gaan gaan zwemmen, joepie!!!! Jammer genoeg is het niet in het
alom bekende Merkelbeeks zwembad, maar ergens anders….. Info volgt
nog via mail!

Vrijdag 14/12 - casino
Roulette, black jack, poker komt allemaal aan bod deze avond.
Doe je mooiste das en kleedje aan

Vrijdag 21/12: - film



Gezellig samen met alle welpen een kei leuke film
kijken.We brengen de cinema naar de scouts8
zetels staan klaar en de popcorn en chips staan
klaar

Vrijdag 28/12 – kerst
Neem allemaal een origineel
cadeautje twv € 5.
Trek je mooiste kerstkleren
aan of kom verkleed als
kerstman ☺

Vrijdag 4/01 – eetkoning en
eetkoninginnen
Snackeuh, fretten, boefen,
binnen stekken, verorberen, vermorzelen #etenismijnleven

Vrijdag 11/01 – Marala wordt 20, rechter en SCHAATSTER
WIE zie ik vanavond in de Kristalijn?????? Alle welpjes!?
Hahahahahaaha ZALUUUUUUUUUG, dit zal nog via mail verder
geïnformeerd worden :))) Hahaha sorry ze

Vrijdag 18/01 – zaklampvergadering
Een tocht door het donker ti di didi tie
We zijn toch niet bang ti di didi tie
We hebben een zaklamp bij ti di didi tie
En dat maakt ons blij ti di didi tie
BRENG ALLEMAAL JE ZAKLAMP MEEEEEEE

Vrijdag 25/01 – onesie vergadering
Het is super koud buiten dus trek maar allemaal jullie onesie aan of
pyjama. Wees maar zo origineel mogelijk. Wij voorzien alvast warme
chocomelk voor jullie.

Vrijdag 1/02 – geen vergadering
De leiding is op vakantie! Duuuuss jammer genoeg geen vergadering!
Maar niet getreurd, volgende week is er opnieuw een vergadering.

Zondag 10/02 – WWE vergadering
AAAAARRRREEEEE YOUUUU READY TO
RUMMMMMBLEEEEEEEEEEE!!???
AANSCHOUW…….uw regerend kampioen, your DEADLY…….READY
TO STRIKE AgAhAihainnnnnn……..straight from uwe local scouts SintHubertus Merelbeke………………………….
onze allerliefste tijger welpjes,miauwwww :---------)

Zondag 17/02 – Hongerspelletjes

Hungergames

AKA
vergadering
Hmmmmm klinkt verrukkelijk als je het
mij vraagt

Zondag 24/02- Jurgen Van den Broeck vergadering

Zaterdag 2/03 Kidsfun
Kom samen met jullie lieverlingsleiders fun maken op kidsfun.
( verdere info volgt via mail)

Vergeet ook niet in perfect uniform te komen, dat betekent een tshirt van de scouts, een das, een hemd en een korte broeVoor
vragen of meer info: welpen@scoutshubertus.be

Baloe: 0494150536
Tabaqui: 0491225254
Raksha: 0497068696
Mogli: 0471534287
Ka: 0494192304
Lakinis: 04771723626

