
 

WELPEN TIJGERS 
Jooooow tijgers, 

Hebben jullie net als jullie leiding enorm veel zin om het scoutsjaar te starten? Wij als leiding staan te 

popelen ons terug te amuseren op de scouts! Jullie zijn waarschijnlijk benieuwd wie jullie leiding van 

dit jaar is. Dit kom je nu te weten. 

 

Rama begint aan zijn tweede jaar als leider. Deze slimme rakker weet 
werkelijk alles, dus stel hem maar niet op de proef! Hij staat echter wel altijd 
open voor een goed mopje, dus als  je er dit jaar leuke opdoet dan is hij de 
man aan wie je het moet vertellen! Wie weet levert dit wel een extra 
vieruurtje op. 

 

 

Dit is Hathi. Voor het 2e jaar op rij staat hij klaar om de welpen een plezant scoutsjaar te bezorgen. 
Hij is altijd in voor een potje voetbal. Net als een olifant is hij groot en sterk. Hij brengt graag sfeer in 
de groep met zijn enthousiasme. 

 

 

 
Rikki-Tikki-Tavi start aan zijn eerste jaar in de leidingsploeg. Hij staat te popelen om 

zijn jeugdig enthousiasme over te brengen aan jullie. Hij is zeer sportief en maakt 

graag al eens een grapje. Hij is niet schuw om met jullie in de modder te spelen. 

 

 

 

 

Jacala is dit jaar de enige vrouwelijke leidster bij de welpen tijgers maar vrees niet!                       
Ondanks dat dit haar tweede jaar is als leider zal zij zich niet laten doen door al                                    
dat mannelijk geweld. Ze heeft veel enthousiasme en zal elke week paraat staan                                  
om zich enkele uren met jullie te amuseren! 
 

    

Kaa is goedlachse slang staat net als Rikki-Tikki-Tavi te popelen om zich volledig 

te gooien de tijgers. Met zijn energie zal hij jullie dit jaar op sleeptouw nemen om 

er een spetterend scoutsjaar van te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vergadering 
 

Zondag 20/09: Tijger vergadering (14u - 17u) 

Om het jaar te starten gaan jullie moeten bewijzen of jullie wel tijgerwaardig zijn. Aan de hand van 

toelatingsproeven kunnen jullie toetreden tot de tijgerfamilie. 

 

Zondag 27/09: Geen vergadering! (14u - 17u) 

Vandaag gaan we thuis in onze eigen bubbel naar de dia reportage kijken. Vergeet zeker niet een van 

de boxen te bestelen via de site. Geniet van de aperitief of cinemabox! 

 

Zondag 04/10: Wie is het vergadering (14u - 17u) 

Weten jullie wat het lievelingsdier van Jacala is? Of willen jullie weten wat                                               

de hobby’s van Rikki-Tikki-Tavi zijn? Om elkaar en de leiding een beetje                                                 

beter te leren kennen gaan we vandaag een groot wie is het spel spelen.  

 
 

Zondag 11/10: Bakvergadering (14u - 17u) 

We zitten met een probleem. Hathi heeft reuzehonger maar kan niet koken en heeft geen 

ingrediënten. We gaan hem helpen iets lekkers te bakken en de ingrediënten te vinden. 

 
 

Zondag 18/10: Mariokart Vergadering (14u - 17u) 

3….2….1…. START!! Zet jullie schrap voor deze razendsnelle vergadering. Op het                                                     

einde van de vergadering zullen we weten wie de snelste tijger is.  

 

Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging 

Ga vandaag allemaal in je scoutsuniform naar school!! 

 

Zondag 25/10: Vergadering van de jeugdbeweging (14u - 17u) 

Omdat het vrijdag dag van de jeugdbeweging was, gaan we vandaag bewijzen dat we echte scoutsers 

zijn. Vergeet zeker niet in perfect scoutsuniform te komen. 

 

Zondag 01/11: Halloween vergadering (14u - 17u) 

BOEEEEEE. De spoken zijn in het land. Wie is de stoerste tijger? Vandaag vieren we halloween. 

 

Zondag 08/11: Olympische spelen Hubertus 2020 (14u - 17u) 

Dit jaar hebben ze aan ons gevraagd om de Olympische Spelen te organiseren op de welbekende 

scoutsterreinen. Help ons zoveel mogelijk gouden medailles binnen te halen.  

 
Zondag 15/11: Plopsaland vergadering (14u - 17u) 

Bouw jullie eigen pretpark. De leiding zal op het einde kiezen welk                                                           

park ze wel eens zouden willen bezoeken 

 



 

 

Zondag 22/11: Boerderij Hubertus (14u - 17u) 

Omdat de leiding tijdens de vergaderingen al gemerkt hebben dat jullie wel eens het varken kunnen 

uithangen, gaan we ravotten en rollen als echte varkens in de modder. Trek je boerensalopet aan die 

vuil mag worden. 

 

Zondag 29/11: Disney vergadering (14u - 17u) 

Kom verkleed als je favoriete Disneyfiguur. Jongens die als een prinses komen krijgen misschien wel 

een extra vieruurtje!  

 

 

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

Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint…. Welke tijger wordt in de zak van de piet gestopt? En welke 

tijger is braaf geweest dit jaar? De Sint zal het je dan vertellen! 

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). 

 

Onze contactgegevens: 

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

welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: TIJGERS. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Hathi: 0488839788 

Kaa: 0468210794 

Rama: 0498409779 

Rikki-Tikki-Tavi: 0497574796 

Jakala: 0470532607 

  

 


