
Leeuwenwelpen  
Zondag 02/05: Wetenschapsvergadering (14u- 17u) 

Aangezien het vorige week sportdag was, houden we vandaag wetenschapsvergadering!! 

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! 

Zondag 09/05: Ontdekkingsreizigersvergadering (14u - 17u) 

Neem maar allemaal jullie verrekijker en kompas mee want vandaag trekken we diep het 

welpenbos in en gaan we als echte ontdekkingsreizigers op verkenning naar onontdekte 

gebieden!!  

Vrijdag 14/05: K2 zoekt K3-Vergadering (19u - 21u) 

Jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord… Klaasje stop met K3 en Gert Verhulst zoekt 

een vervanger. Vandaag gaan we hem hier een beetje mee helpen... 

Vrijdag 21/05:  Wie is de mol Vergadering (19u - 21u) 

deze vergdaering zit gevuld met talrijke uitdagende activiteiten en opdrachten die jullie 

samen als groep zullen vervullen. Maar er zit een addertje onder het gras! Een iemand van 

onze tak zal dit proberen tegenwerken… DE MOL!  

Vrijdag 28/05: huizenjacht Vergadering (19u - 21u) 

 De leiding heeft besloten samen te gaan wonen, lekker gezellig! Maar we zitten met één 

probleem.. We hebben daar namelijk niet genoeg geld voor! Daarom hebben we besloten er 

zelf een te bouwen, uiteraard met jullie hulp natuurlijk! 

Vrijdag 04/06: goede doel Vergadering (19u - 21u) 

“het goede doel” al jaar en dag de reden om geld in te zamelen, en oh wat zijn we zo 

vrijgevig om keer op keer een centje te geven aan “het goede doel”. Awel vandaag brengen 

we hier verandering in. Ze mogen ons daar ook eens een deeltje van teruggeven. Vandaag 

is de dag dat wij ons deel terugkrijgen! Of ze dat nu willen of niet! 

  

Vrijdag 11/06: Klein kunst Vergadering (19u - 21u) 



Een vergadering die zo muzikaal getint is als deze hebben we dit jaar nog niet meegemaakt, 

daar mag je van op aan! Wij brengen jullie vandaag de mooiste klassiekers van de vlaamse 

muzikale schatkist. Liedjes van onder meer Wim De Craene, Boudewijn De Groot, Guido 

Belcanto enzovoort zullen zeker aan bod komen! 

  

Vrijdag 18/06: laatste vergadering Vergadering (19u - 21u) 

t’es de loatste… We sluiten dit toch wel bewogen jaar af met een knaller. We blikken eens 

terug op het afgelopen scoutsjaar en halen herinneringen op met een lach en een traan. Aan 

allen die gekomen zijn proficiat, aan allen die niet gekomen zijn OOK PROFICIAT! 

  

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 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 

 


