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

Vrijdag 7/12 - Zwemmen
We nemen met z’n allen een gezellige plons in het water. Vergeet jullie
zwemgerief en goed humeeeeeeeeeur niet.

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 en rechter en we gaan
schaatseeeeeun
Marala is jarig vergadering
Zaluuuug marala is jarig vandaag
Ze geeft een verjaardagsfeestje in de kristalijn dus we gaan gaan
schaatsen en das megaa zaluuug. De zaluuge mail volgt nog, tot op de
zaluuuugste vergadering van het jaar. Gelieve 5 euro mee te brengen.
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, wij zijn er dus niet! Maar niet getreurd,
volgende week is er alweer een vergadering!

Zondag 10/02 – Instagram vergadering
Deze vergadering gaan om ter meest volgers en meeste likes
verzamelen !!

Zondag 17/02 – snapchat vergadering
Oefen allemaal maar eens thuis op jullie beste gekke gezichten voor
tijdens onze mega snapchat Kick-off !!

Zondag 24/02- twitter vergadering
@welpenleeuwen-sinthubertus
We gaan allen samen de leukste tweets maken !!
#allemaalkomen

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 broek.
Voor vragen of meer info: welpen@scoutshubertus.be

Marala: 0474954590
Oe: 0470396954
King Lowie: 0476401127
Hathi: 0493030036
Ko: 0470296385

