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Huberke Tijgers maart-april-mei

Wist je dat…
- er heel wat tijgers een andere taal kunnen spreken 🤯
- de tijgers niet bang zijn van een beetje modder
- de tijgers niet rap moe worden door op springkastelen te springen en ze dit zoooot

goed kunnen
- heel veel tijgers hun das aandoen alsof het een bavet is
- het vorige kan zijn omdat de tijgers altijd honger hebben en heel veel vieruurtje

kunnen opeten 🍪

Zondag 12/03: (14u-17u) Welpen kampioenschap veldrijden

Welke welp wordt de nieuwe Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Neem allemaal jullie fiets mee

en een helm zodat we dit argument voor eeuwig kunnen neerleggen.

Zondag 19/03: (14u-17u) Carnavalstoet

Vandaag passeert de carnavalstoet langs de scouts. Kom verkleed

en voorbereid met een zak om al je snoep in te vangen.

Zondag 26/03: (14u-17u) just dance en karaoke vergadering

Trek jullie dansschoenen maar al aan en verwarm je stembanden want
vandaag zoeken we de beste zanger en dansers van de tijgers, be ready!

Zondag 02/04: (14u-17u) egyptenaren tegen de romeinen

In het oude nabije oosten waren er eens 2 koninkrijken die de strijd tegen elkaar

aangingen om het koninkrijk te veroveren. Wie zal er winnen en eeuwig over het

rijk kunnen heersen? Naar deze vergadering komen alleen moedige strijders die

niet bang zijn voor een confrontatie tussen de 2 volkeren!

Zondag 09/04: (14u-17u) Pasen

Vrolijk paasfeest! Veel plezier met al de lekkere chocolade eieren te zoeken (en opeten 😋)!!

Zondag  16/04 : (14u-17u) all you can eat vergadering

Ooit al eens naar een all-you-can-restaurant gegaan, vandaag maken we het mee op de scouts.

We eten onze buikjes vol tot we niet meer kunnen. Dit wil je toch zeker niet missen?!?!

Zondag 23/04 (14u-17u) koffienamiddag

Misschien dat jullie jullie dit wel nog herinneren van vorig jaar

maar ook dit jaar organiseren we samen met de kapoenen de koffienamiddag.

Met dat geld doen we iets leuk op kamp dus allemaal komen helpen

en aan de ouders: kom zeker iets drinken! Verdere details volgen nog via de whatsappgroep.
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Zondag 30/04: (14u-17u) tiktok vergadering

Vandaag kruipen we in de huid van een serieuze tiktok-ster.

Wie haalt er de meeste likes en views binnen met hun looks

en moves, we zullen het vandaag testen.

Zaterdag  6/05: sportdag

Info over de sportdag volgt nog, hou de oudergroep op whatsapp zeker in de gaten.

Zondag 14/05: (14u-17u) Liedermeerspark vergadering

Vandaag breiden we ons terrein uit en blijven we niet op de scouts. We verplaatsen

ons naar het hopelijk zonnige liedermeerspark voor een middagje lente plezier.

We zullen wel allemaal samen vertrekken vanop de scouts dus daar spreken we af!!

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: welpen

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

Rikki Tikki Tavi: 0479 64 71 71

Hati: 0495 52 23 01

Kaa: 0468 25 27 90

Akela: 0468 27 74 22


