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Welpen Leeuwen 
Voorwoord 

Dames en heren, appelen en peren… Welkom bij alweer een splinter nieuw 

Huberke! Gebracht door jullie geliefde, viervoudig leiding van de maand 

(lees: van maart 2020 tot juni 2020), Tabaqui. Wij hopen alvast dat het 

goed gaat met jullie, daarmee bedoel ik niet enkel de leeuwen maar ook de 

lieve oudertjes. Ook hun welzijn is voor ons van groot belang, zeker in deze 

ongewone tijden… Onze deur staat altijd open voor warme babbel, vergeet 

dat niet! Zorg voor jezelf, houd afstand, maar houd vooral contact. 

Veel leesplezier! 

Liefs, 

Tabaqui 

 

Wist-je-datjes 

De eerste rubriek in dit huberke zijn de wist-je-datjes, dit zijn leuke weetjes die telkens gebaseerd 

zijn op de waarheid over de leiding, de leeuwen of de scouts in het algemeen. Wil je graag dat jouw 

wist-je-datje in het volgend huberke komt? Stuur dan een gele briefkaart met jouw wist-je-datje. 

Het gaat als volgt: Wist je dat … 

-... Baloe en Tabaqui vroeger aartsvijanden waren? Uiteindelijk zijn ze beste vrienden geworden. 

- ... King Louis het al meerdere malen heeft aangevraagd met Chickai? Tot nu toe heeft ze hem 

telkens afgewezen… Komt hier ooit verandering in? Ik hou jullie op de hoogte. 

-... King Louis niet de enige is die een oogje heeft op Chikai? Volgens vertrouwde bronnen zou de 

geliefde leidster al meerdere kleine leeuwen hartjes gebroken hebben… 

-... Baloe zijn favoriete film Shrek is?  

-... Oroszlán Hongaars is voor leeuw? 

-... Shere-Khan de mama van een van de leeuwen heel mooi vindt? Hij begint altijd te blozen als ze op 

de scouts is, je moet er maar eens op letten! 

-... Chikai het aanvroeg met Tabaqui in het begin van het jaar? Tabaqui vondt dat een slecht idee. Hij 

houd werk en privé liever gescheiden. 

-... Baloe een grootmeester was in het schaken? In 2015 verloor hij in de finale van het europees 

kampioenschap tegen zijn aardsrivaal Thierry De Vos. Na zijn nederlaag zette hij een punt achter zijn 

schaakcarrière. Het gaat sindsdien alsmaar bergaf met Baloe…   
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Vergaderingen 

Zondag 7/03: Grol Vergadering (14u - 

17u) 

Voor de mensen die het niet weten: Grol 

staat voor ‘groepsleiding’. Ze zijn de grote 

bazen van de scouts, en vandaag is het 

hun dag! We gaan ze namelijk eens goed 

in de bloemetjes zetten. We maken 

tekeningen, plukken een paar bloemen, 

schrijven een gedichtje en geven dat dan 

af om eens goed dank u te zeggen voor 

alles wat ze voor ons doen. Want als zij er 

niet waren, dan was er dus ook geen 

scouts. Lang leve de grol! 

Zondag 14/03: Ridders en prinsessen Vergadering (14u - 17u) 

We stappen in onze tijdmachine en reizen af naar de middeleeuwen! De tijd van stoere ridders en 

elegante prinsessen. Vergeet zeker niet jullie paard mee te nemen vandaag!  

Zondag 21/03: Unga-Bunga Vergadering (14u - 17u) 

 

Jullie hebben er misschien al van gehoord, of het al eens met eigen ogen gezien… Het moment 

tijdens de vergadering dat Baloe en Tabaqui wegsluipen van de groep om dan stiekem dingen kapot 

te maken, vernielen, slopen, omgooien, enzovoort…  terwijl we telkens de kreten ‘Unga-Bunga’ 

uitkramen. Wel we hebben besloten jullie voor 1 keer eens mee te nemen op deze.. bijzondere 

gebeurtenis. 
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Tijd voor een gedicht 

 

Een vlinder 

Weegt veel minder 

Dan een olifant 

 

Soms zit er eentje 

Op mijn hand 

 

Ik kijk heel goed 

Wat is hij zoet 

 

Dan gooi ik hem 

Weer in de lucht 

En hervat de vlinder 

Zijn fladder vlucht 

 

 

Anton Van Bree 

 

 

Zondag 28/03: Pokémon Vergadering (14u - 17u) 

Pokémon! Gotta catch them all!!!! Ben jij klaar om 

een echte pokétrainer te worden? Om deze 

magische wezens te vangen en er mee te duelleren 

tegen andere trainers? Durf jij de strijd aan? 

 

Zondag 04/04: Gewone vergadering - Vergadering 

(14u - 17u) 

Als jullie vandaag iets opmerkelijks, speciaals, gek of abnormaal verwachten van ons dan zal je enorm 

teleurgesteld zijn. Wij raden het dan ook af om met hoge verwachten naar de scouts te komen 

vandaag! Bereid jullie maar voor op een gewone, gemiddelde zondag namiddag. Zal het leuk 

worden? Daar mag je van op aan!  

Zondag 11/04: Liedemeerspark Vergadering (14u - 17u) 

We verleggen onze grenzen en trekken naar het mooie Liedemeerspark. Genieten van de natuur, 

wandelen door het bos, lekker gezellig. Bij deze waarschuw ik de ouders; als jullie een rustige wandel 

namiddag hadden gepland zonder luide, vermoeiende leeuwen, vermijd dan het Liedemeersepark 

ten alle tijden!!! 
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Zondag 18/04: Spongebob  Squarepants 

Vergadering (14u - 17u) 

Wieeeeeee leeft in een ananas diep in de zee??? Ja 

hoor deze gele rakker! Vandaag trekken we naar het 

mooie Bikiniebroek op bezoek bij spongebob en 

patrick. Ze hebben namelijk een probleem… De 

slechterik Plankton is er eindelijk in geslaagd het 

geheime recept van de Krabburger te stelen! Helpen 

jullie Spongebob en zijn vrienden om het recept te 

redden? 

 

 

 

Zondag 25/04: Wetenschapsvergadering Vergadering (14u - 17u)  

We verdiepen ons in de wereld van de wetenschap. Met allerlei experimenten, kleine proefjes (en 

mogelijks een explosie) worden we vandaag een pak slimmer! Wie aanwezig is deze vergadering mag 

er gerust van zijn dat ze op het volgend schoolrapport super punten gaan hebben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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@scoutshubertus.be met als onderwerp: LEEUWEN . 
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Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Baloe: +32 494 15 05 39 

Chikai: +32 469 03 38 23 

King louis: +32 486 53 34 09 

Shere-Khan: +32 496 25 06 61 

Tabaqui: +32 471 45 12 45 

 

 

 


