
Welpenleeuwen-Wie zijn wij? 
 

Shere Khan: Van Shere Khan de tijger moet je goed oppassen, de titel staat al 

generaties lang bekend als de boze, stoute maar wel rechtvaardige leider. 

Oppassen geblazen!! 

Baloe: Deze Venetiaans-blonde Beer is een echte deugniet! Hij speelt heel graag 

maar doet ook enorm graag op het gemak! Zijn speelsheid kan liggen aan zijn 

eeuwig enthousiasme voor zijn welpjes!  

 

Chikai: Met pijntjes, liefdesverdriet en roddels mag je altijd bij Chikai de 

springrat terecht, Als enige meisje in de leidingsgroep zal ze de definitie van 

Girl-Power herschrijven                     . 

 

Tabaqui: Op deze jakhals kan je altijd rekenen als je ruzie hebt met je beste 

kameraad, deze bemiddelaar zal elk probleem met veel plezier oplossen.  

 

King louie: Net als koning Louie is deze derde jaar leider de koning van de jungle, hij kan 

zich enorm amuseren maar als je je misdraagt in zijn ogen, durft hij al eens boos te 

worden.  

Onze contactgegevens: 

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

welpen@scoutshubertus.be met als subject: LEEUWEN. 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Baloe: 0494 /15 05 36                 Chikai: 0496 /03 38 23                  Shere Khan: 0496/25 06 61 

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).  

 



Welpen-Leeuwen 
BELANGRIJK: Welp die op de vergadering het best verkleed is krijgt op het eind van de vergadering 

een verrassing!! 

 

Zondag 20/09: Kennismakingsvergadering (14u - 17u) 

Na zes maanden afzondering mogen we terug naar de SCOUTS!! (JOEPIE) 

Na zo een lange afzondering gaan wij er sterk van uit dat jullie het 

scoutsgevoel een beetje verloren zijn, daarom gaan wij jullie opnieuw 

vormen tot volwaardige leeuwenwelpen!  

 

Zondag 27/09: GEEN VERGADERING (14u - 17u) 

GEEN VERGADERING 

 

 

Zondag 04/10: NestenVergadering (14u - 17u)  

De welpen zullen hun beste beentje moeten voortzetten want vandaag worden de 

traditionele nesten gevormd, alleen de meest scouteske welpen kunnen nestleider 

worden dus bereid je maar voor op harde en veeleisende spelletjes en proeven. 

 

Zondag 11/10: Ridders en prinsessen Vergadering (14u - 17u) 

Trek je Maliënkolder en strakke korsetten maar aan want vandaag gaan we ons inleven als heuse 

ridders en prinsessen. 

 

Zondag 18/10: WasmachineVergadering (14u - 17u) 

Met de fiets komen is aangeraden want deze vergadering zullen jullie potte zwart 

naar huis keren. Modder, slijk en alle soorten troep zullen jullie richting uitkomen.  

 

Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging (in uniform naar school!!) 

Zondag 25/10: Dag van de jeugdbeweging vergadering 

Genoeg is genoeg! De scouts keert terug naar 1928 toen we opgericht zijn en we halen al de oude 

gewoontes terug naar boven. Perfect uniform is verplicht, anders 10,000 keer pompen! 

 

Zondag 01/11: HalloweenVergadering (14u - 17u) 

Terror, horror en gruwel is de scouts binnengeslopen en het is ons taak om dit kwaad 

voor eens en voor altijd weg te werken (of toch tenminste tot halloween volgend jaar)… 

Verkleed je als een monster, mummie, weerwolf of Chirolid!!  



Zondag 08/11: JeroenMeusVergadering (14u - 17u) 

Trek je keukenschort en kokshoed aan en zet je beste bakkersbeentje 

voor, we gaan nog niet verklappen wat we gaan doen, maar laat nog een 

plaatsje vrij want het wordt smullen!!  

 

Zondag 15/11: SuperheldenVergadering (14u - 17u) 

Paniek, alle superhelden in Merelbeke zijn op vakantie en het is aan ons topteam van welpen 

om de orde te bewaren. Kom allemaal verkleed als jullie lievelingssuperheld!!  

 

Zondag 22/11: TalentenShowVergadering (14u - 17u) 

Het is unaniem besloten dat de Leeuwen het meeste talent hebben van alle welpen en dat 

zullen we vandaag dubbel en dik bewijzen. Als je een geweldig talent hebt kan je het vandaag 

aan iedereen tonen. Attributen meenemen mag op eigen risico.       

 

Zondag 29/11: CluedoVergadering (14u - 17u) 

Probleem, al onze vier-uurtjes zijn gestolen en verstopt op een 

geheime locatie. Gelukkig is de dief slordig geweest en heeft een spoor 

achtergelaten. Het is onze taak om ze te vinden voor de klok 4 slaat! 

 

Zondag 06/12: Sinterklaasvergadering kleine takken (14u - 17u) 

Spreekt voor zich, onze allerbeste vriend komt terug naar België om de brave kindjes te verwennen 

met snoep en fruit. 

  
 


