
Joww kaa hier, mijn eerste jaar leiding en direct bij 

zo een wijze groep. Mijn hobbys zijn scouts en 

lopen. Ik hou van sporten en plezier maken met 

mijn vrienden. 

Huberke welpen tijgers 

 
 

 

Hey Hoi, ik ben Hati! . 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Sommige zullen mij waarschijnlijk kennen van vorig jaar want voor 

het tweede jaar op rij ben ik welpenleiding Naar mij kan je altijd 

komen voor een potje voetbal of om al jullie energie uit te laten. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyyy, Ik ben Akela.  

Ik vond de kapoenen zoooo leuk dat ik jullie volg naar de welpen. 

Als enigste meisje kan je bij mij terecht met al jullie roddels en 

liefdesverhalen, ik luister er graag naar en ik geef het beste advies. 

Elke week loop ik rondjes zo snel mogelijk dus als jullie durven 

aanvaart ik graag een duel om ter eerst aan de parking. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Heyhey, ik ben rikki-tikki-tavi! 

De nieuwe welpen zullen mij mischien al kennen van vorig jaar. 

Mijn hobby’s zijn natuurlijk scouts en voetbal. Bij het voetballen 

ben ik keeper. Alsje durft mag je eens een bal voorbij mij in het 

doel trappen!! 



Zondag 18/09: Overgang 

Vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding is!! 

Weekend 23/09 - 24/09: Hubertusfeesten 

  Allemaal komen om jullie prachtige kampfoto’s te zien!!! 

Zondag 25/09: Geen vergadering 

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtig weekend.  

 

 Zondag 2/10: Geen vergadering 

De leiding is op leidingsweekend om het volledig scoutsjaar voor te bereiden.  

 

Zondag 09/10: (14u-17u)  kennismakingsvergadering 

Woehoeew, eindelijk de eerste echte vergadering, zijn jullie er klaar voor?? We gaan elkaar leren 

kennen via leuke spelletjes en zorgen dat jullie onze en elkaars namen zeker niet vergeten.  

 

Zondag 16/10: (14u-17)   wereld-kat-dag 

Waar zijn katten nu niet goed voor?? Je kan er mee knuffelen, aaien, ermee wandelen, eten 

geven,.........  Conclusie: katten zijn de liefste en schattigste dieren en daarom wijden we vandaag 

speciaal aan deze dierensoort.  

 

 

 

 

 



Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging 

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts! 

 

 

Zondag 23/10: (14u-17)    wereld-kinderchampagne-dag 

 We drinkennnnn heeeeel veeeel champagne vandaag. En wat hoort bij champgne? Ons heus eigen 

feestje. Hou je dus maar al klaar voor liters kidibul en veel plezier, haal je beste dansmoves maar 

boven!  

Zondag  30/10: (14u-17)  tiktok vergadering 

Jaa we weten dit is geen dag maaaar tiktok is ook een zeer actueel thema dus is het dan niet elke 

dag tiktok dag, ik denk van wel.  Trek je danschoenen aan en bereid je beste dansjes voor. 

 

Zondag 06/11: (14u-17)  nesten vergadering 

Vandaag strijden de nesten om de titel van de beste nest van de welpen. Wie kan het luidste zijn 

kreet roepen en wie domineert, we zullen het deze vergadering allemaal uitklaren. 

  

Zondag 13/11: (14u-17)  WEEKEND 

OOOOOOOH WEEKENDDDD, klaar voor het beste weekend van je leven?!?  

Info volgt  

 

Zondag  20/11: (14u-17) wereld-vriendelijksheid-dag 

Zorg maar dat je vandaag je beste humeur en uiterst vriendelijk gedrag meeneemt naar de 

vergadering want je zal het nodig hebben. 

 

Zondag 27/11: (14u-17)  dag-van-de-wetenschap-vergadering 

Wie kent de beste formule voor een lava?? Vandaag worden we allemaal kleine wetenschappers en 

doen we mega veel coole experimenten!!! 

Bedenk allemaal een leuke wetenschappelijk weetje, het kan wel eens handig zijn. 

 



Zondag 04/12: (14u-17u)   Sinterklaas vergadering                        

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.          

     Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.  

 RaRaRa wie komt er vandaag naar de scouts?? 

 

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@scoutshubertus.be met als subject: tijgers   

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Hati:  04 95 52 23 01 

KAA: 04 68 25 27 90 

Akela: 04 68 27 74 22 

Rikki Tikki Tavi: 04 79 64 71 71 

 

 


