TIJGERS
Dag tijgers, dit is het dan, het 2e huberke van het jaar!
Nu wij jullie al wat beter kennen hebben we enkele wist-je-datjes voor jullie:
Wist je dat
- de leiding kei goed pannenkoeken kan maken
- Kaa niet weet wat verschil is tussen 5 liter en 1 liter
- jullie beter kunnen touwtrekken dan de leiding
- de leiding ook een tik-tokaccount heeft en jullie soms eens tegen komt

Vergeet zeker niet je warmste kleren aan te doen want als het weer het
toelaat blijven we buiten! (wegens corona)

Vergaderingen
Vrijdag 11/12: Filmvergadering (19u – 21u)
We gaan een documentaire kijken over de bloemetjes en de bijtjes. GRAPJEEEEE!! U geraakt niet in
de cinema? De films staan u niet aan? De plaatsen zijn uitverkocht? Gedaan met deze problemen!
Vanaf vandaag presenteren wij jullie: Hubertopolis, de live cinema op uw scouts. Kom gerust een
kijkje neen en geniet samen met ons van een leuke film.

Vrijdag 18/12: Kerstfeestjeee aka kampvuuravond!!!!(19u – 21u)
HOHOHO, vandaag vieren we de verjaardag van Jezus. De kerstman komt langs! Breng vandaag
allemaal een cadeautje mee. (max. 5euro)

Vrijdag 25/12: Geen vergadering (19u – 21u/22u)
Merry Christmas!! Laat de kalkoen smaken. Tot volgend jaar!

Vrijdag 01/01: Geen vergadering (19u – 21u/22u)
Happy New Year!! Oefen vandaag eens jullie nieuwjaarsbrief voor jullie ouders, zodat jullie deze
kunnen opzeggen voor jullie leiding.

Vrijdag 08/01: Tijgers got talent (19u – 21u/22u)
Damens en heren, vandaag komen de juryleden van Belgiums Got Talent langs op de scouts. Overtuig
de jury met een dansje of een liedje. Laat zien wat je kan!

Vrijdag 15/01: Sidder en beef vergadering (19u – 21u/22u)
Wie durft er in de donker door het bos? Wie is er niet bang van spoken? Vandaag doen we een
durverstocht.

Vrijdag 22/01: Frtituurquizvergadering (19u – 21u/22u)
Flora friet, frietnestje,… allemaal goed en wel, maar vandaag maken we uit wie de beste frietjes bakt.
Vergeet zeker niet je encyclopedie door te nemen want het kan nodig zijn bij de quiz.

Vrijdag 29/01: Geen vergadering
Na een lastige examenperiode is het voor de leiding tijd om even te ontspannen en op reis te gaan.
Vanaf volgende week is het terug zondag vergadering!!

Zondag 07/02: Transformervergadering (14u- 17u)
Ben je even mooi als Bumblebee? Of even snel als Rodimus Prime? Bouw je grootste, mooiste,
coolste en gevaarlijkste transformer die je maar kan dromen.

Zondag 14/02: Legervergadering (14u - 17u)
Wie is de beste militair van de tijgers? We marcheren vandaag doorheen de scoutsterreinen en doen
proeven zoals echte stoere mannen en vrouwen.

Zondag 21/02: Après-ski vergadering (14u - 17u)
Hebben jullie al eens goed naar onze scoutsterreinen gekeken? Ze beginnen een beetje op de Alpen
te lijken. Vandaag bouwen we een feestje in de bergen.

Zondag 28/02: Tik-tok vergadering (14u - 17u)
Aangezien jullie zeer graag tik-tok dansjes maken, is jullie leiding wel benieuwd naar jullie
dansmoves. Wie weet zien jullie wel een van de leiding meedansen.
Ons scoutsuniform bestaat uit:
✓ Een korte! groene! broek.
✓ Een beige scoutshemd.
✓ 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

