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Vrijdag 11/12 - Filmvergadering (19u-21u)  

Vanavond kijken we gezellig samen een film! Breng allemaal een dekentje mee en laat nog 

een plaatsje in jullie maag over. 

 

Vrijdag 18/12 - Kerstfeestje (19u-21u) 

Een weekje te vroeg, maar vanavond houden wij een kerstfeestje!! Neem allemaal een 

cadeautje van rond de 5 euro maar vertel nog niemand wat er in zit... 

 

Vrijdag 25/12 - Kerstmis dus geen vergadering  

 

Vrijdag 1/01 - Nieuwjaar dus geen vergadering 

 

Vrijdag 8/01 - Driekoningen vergadering 

 

 

Vrijdag 15/01 - Onderwaterwereldvergadering 

Vandaag gaan we kopje onder en kijken we wie de koning van de (zee)dieren is!! Kom 

allemaal verkleed als vis, schelp of zeewier!!!!! 

 

Vrijdag 22/01 - Casino-avond 

Trek je chiqueste kleren aan want vanavond gaan we naar de casino. Welke leeuw 

zal er als miljonair naar huis gaan. 

 

Vrijdag 29/01 - geen vergadering 

 

Zondag 07/02 - Coronavergadering 

De leiding zou graag eens op vakantie gaan, maar dat is door corona helaas niet 

mogelijk. Het is dus jullie taak om een vaccin te maken om het virus te verdrijven. 

Kom verkleed als wetenschapper, dokter of als het coronavirus. 

 

Zondag 14/02 - Valentijnvergadering  

Love is in the air! Vandaag vieren we de mooiste dag van het jaar. 

 

 

21/02 - Muziekvergadering 

Of je nu een piano hebt thuis of niet, vandaag mag iedereen meedoen. We nemen 

een duik in de muziekwereld en worden echte muzikanten! 

 

 

 

 



28/02 - Robinsonvergadering 

Vandaag staat in het teken van robinson, niet het programma ‘expeditie robinson’ 

maar het bedrijf ‘Robinson Helicopter Company’. Opgericht door luchtvaartingenieur 

Frank D. Robbinson Gelegen in torrance (VS) maakt al sinds 1973 mooie kanjers 

van helicopters. Het bekendste model is natuurlijk de r44, een lichte 

vierzitshelicopter gebasseerd op de r22-tweezithelicopter. De eerste r44 vloog op 31 

maart 1990, de FAA-goedkeuring nam plaats in december 1992 en de eerste 

helicopter van dit type werd geleverd in 1993. Als je er een wilt kopen mag je al 

gauw 200 millie dokkun aan Franky (gierige pin!).  

Oei blijkbaar gaat het vandaag weldegelijk over expeditie robinson, hier weet ik 

jammer genoeg niet zo veel van want ik heb daar nog nooit naar gekeken sorry, ja 

bon tzal speciaal zijn vandaag. Wie het niet laten kan mag vandaag uiteraard de 

helicopters nog eens aanhalen, leuke weetjes zijn ook altijd welkom. 

 

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 

Tabaqui: 0471 / 45 12 45              King Louie: 0486 / 53 34 09  

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).  

 


