WOLVEN
HUBERKE 2 is een feit! Er staan weer een heleboel plezante
vergaderingen voor de boeg. Daar het zonneke ons in deze donkere
tijden een beetje in de steek laat gaat het merendeel van de
vergaderingen door op vrijdag, van 7 tot 9! LET WEL OP: lange broeken
zijn enkel toegestaan als het vriest! Onze waarschuwingen zijn op, dus
vanaf nu is het direct met de schaar te doen JJJ

ZONDAG 26/11 MIKE-VERGADERING

Wie is Mike? Wat maakt hem zo bijzonder? Levensvragen als deze stellen wij
ons ook elke dag. Daarom gaan we vandaag samen op zoek naar de antwoorden,
in de hoop eindelijk terug op ons twee oren te kunnen slapen…
ZONDAG 3/12 - ZWARTE-PIET-VERGADERING

JOEEHOEW! T’es weer diene tijd van’t jaar. Iets met een stoomboot en een
paard dat zo van die lelijke vlekken heeft. Deze vergadering is alleen voor de
brave kindjes, want de stoute kindjes riskeren in de zak te belanden en nooit
meer terug naar huis te keren…
VRIJDAG 8/12 – ALIEN-VERGADERING

Daar deze coole vergadering de vorige keer niet is kunnen doorgaan, doen we
hem vandaag gewoon opnieuw! – zie vorig huberke xD
VRIJDAG 15/12 – PSYCHOLOGIE-VERGADERING

Aangezien welgeteld 33 procent van de wolvenleiding uit psychologen-inopleiding bestaat, steken we deze vergadering volledig in hun handen, benieuwd
wat dat gaat geven! Let wel op: laat ze niet te dicht in je buurt komen, ze durven
wel eens je gedachten te lezen.
VRIJDAG 22/12 – FILMVERGADERING

We spelen een spel vandaag! Nee mopje we gaan een film kijken! Ik hoop op
star wars maarja we zitten vast aan een democratisch systeem dus we zien wel é!
Kom alvast in je chille kleren.
VRIJDAG 29/12 – GOEDE-VOORNEMENS-VERGADERING

Nog 2 nachtjes slapen, en dan is het zover. Ofwel zijn het er drie, ik heb niet zo
goed geteld. Dit terzijde, wordt het een vergadering om niet snel te vergeten!
We gaan ons lokaal op zijn kop zetten, ofwel het bos, wie weet??

VRIJDAG 5/1 – DRIEKONINGINNEN-VERGADERING

Origineel, de driekoningen-vergadering. Daarom pakken we het dit jaar anders
aan. Met de driekoninginnenvergadering!! Kom allemaal verkleed als de beste
prinses of koningin, dan vliegen we er snel in. (da rijmt haha)
VRIJDAG 12/1 – ZZZZZZWEMVERGADERING

We gaan gaan zwemmen vandaag! Reden daarvan: Floris heeft vandaag zijn
eerste examen achter de rug en gaat gewoon wat willen chillen in een warme
plas water, voila nu weet ge waarom. Tgaat geestig zijn! Waar wanneer hoe ? ->
check je mail J
VRIJDAG 19/1 – GRAFFITI-VERGADERING

We gaan ons lokaal versieren! Hoe weten we nog niet, we laten wel nog van ons
horen! Met graffiti zou wel echt cooool zijn, maar ik denk niet dat we dat
mogen, alleja misschien wel als we heel hard zagen. Ik stel voor om eens te
mailen naar groepsleiding@scoutshubertus.be, als we met genoeg mensen heel
hard zagen mag het misschien!!
VRIJDAG 26/1 – NOG-ALTIJD-EXAMENS-VERGADERING

DJEEEZUS is da nu nog nie gedaan, pffft echt om zot van te komen. Maar we
blijven positief, want het einde is in zicht! Gelukkig kunnen we tussen de boeken
door eens leiding komen geven, das veeel leuker!
VRIJDAG 2/2 – GEEN VERGADERING

Ja tis sneu, we weten het. Vandaag geen vergadering LLL
ZATERDAG 10/2 – KIDSFUN!

Vandaag gaan we met z’n allen weer richting de gemeentehallen in Merelbeke.
Er staat daar blijkbaar weer een hoop springkastelen en dergelijke, boedoeld om
menig kind van een intensieve maar leuke namiddag te voorzien! Verdere info
volgt uiteraard via mail J
ZONDAG 18/2 – JEZUS-CHRISTUS-VERGADERING

We gaan met zijn allen te weinig naar de kerk. Jezus verliest zijn volgelingen.
Daarom staat deze dag volledig in het teken om de heilige man terug in zijn ere
te herstellen. Kom allemaal verkleed als Jezus of een van zijn apostelen, want
vandaag gaan we van deur tot deur om de heilige teksten te verkondigen.
ZONDAG 25/2 – SKATE-VERGADERING

Yo, waddup. Neem vandaag die oude vans maar uit die stoffige kast en haal je
verroeste plank op wielen nog eens boven. We gaan vandaag lekker skaten tot
we erbij neervallen!

Contact gegevens: Indien u vragen heeft stuurt u best een

mailtje naar wolven@scoutshubertus.be of contacteert u een
van deze toffe bende
Floris -- 0470012435
Lander -- 0475 66 90 24
Paulien -- 0488 95 32 43
Egon -- 0494 19 23 04
Leonie -- 0475 77 37 66
Simon – 0493710651

