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HUBERKE WOLVEN
Dag lieve wolfjes! Hier zijn we weer met een nieuw
Huberke! Dit is het laatste Huberke voor we op
kamp vertrekken.
Hopelijk hebben jullie al genoten van de voorbije
maanden. Het was al heel leuk, maar het wordt nog
leuker! De lente komt eraan, de zon gaat beginnen
schijnen….
Veel leesplezier van jullie supercoole leiding!!

Vrijdag 8/03- zondag 10/03: Wolvenweekend
Drie dagen, dit kan niets anders betekenen dan weekend! Dit
betekent ook kei veel plezier. Alle info staat in de mail die
jullie al gekregen hebben. Vergeet niet te vragen aan je
ouders of ze de centjes zo snel mogelijk willen overschrijven.
Zaterdag 16/03: Districtsdag
Verdere info via mail.
Zondag 17/03: GEEN vergadering
Zondag 24/03: Verrassingvergadering (14u-17u)
Vandaag is een heel speciale vergadering waar we
iets heel speciaals gaan doen. Verder is er ook
koffiestop, breng dus allemaal zeker 1 (of
meerdere) euro’s mee voor een lekkere pannenkoek en
een heerlijke chocolademelk.

Zondag 31/03: Carnavalvergadering (14u- 17u)
Verkleed je in je favoriete idool en neem een
plasticzak mee want vandaag is het
carnavalvergadering! Zoals elk jaar gaan we weer
kijken naar de mooie praalwagens en verzamelen
we om het meeste snoep!!!!!
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Zaterdag 6/04 en zondag 7/04: Snoepverkoop
We gaan dit weekend snoepjes verkopen. De
opbrengst gaat naar ons kamp waar we leuke
dingen mee gaan doen. Verdere info voor uren
volgt nog via mail!
Zondag 14/04: Paashaasvergadering (14u-17u)
We hebben vandaag de paashaas zien vliegen over het land. Hij
is een weekje te vroeg, maar hij wou speciaal voor jullie al
langskomen! Kom om ter mooist als haas verkleed!

Zondag 21/04: GEEN vergadering
Doordat de leiding gisteren de hele dag heeft
moeten werken, rusten we vandaag uit en is er dus
geen vergadering.

Zondag 28/04: koffienamiddag (14u-17u)
Vandaag kunnen jullie ouders een lekkere koffie en taart komen
eten ter voordeel van de kapoenen- en welpenkamp terwijl wij
toffe spelletjes gaan spelen!
Zaterdag 4/05: Sportdag
Verdere info volgt.
Zondag 5/05: GEEN vergadering
Zondag 12/05: Moederdagvergadering (14u-17u)
Vandaag zetten we de moeders in de bloemetjes. Blijf zeker
niet thuis en kom naar de vergadering dan
heeft je mama ook een beetje rust!
Vrijdag 17/05: Kampinfoavond + bierstop (14u17u)
Het kamp nadert, tijd voor wat meer info over
het kamp! Op deze avond doen we alle details uit de doeken
over het nakende fantastische legendarische
onvergetelijke goddelijke beste kamp ooit!
Ondertussen zijn jullie ouders welkom voor een
heerlijk biertje!
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Vrijdag 24/05: Onesievergadering (19u-21u)
Het wordt al wat warmer, maar desondanks maken we het vandaag
heel gezellig! Kom allemaal verkleed in jullie favoriete
onesie. We maken er zeker en vast een BEESTENboel van.
Vrijdag 31/05: Laatstemeidagvan2019vergadering (19u-21u)
Misschien besef je het nog niet, maar vandaag is het de
allerlaatste meidag van 2019 in scouts SintHubertus te Merelbeke. De zon begint alsmaar
feller te schijnen en de vogels fluiten alsmaar
harder, we worden stilletjes aan wat bruiner en
voelen de zomervakantie al kriebelen.
Vrijdag 07/06: Lara b-day party (19u-21u)
Morgen is het Lara haar 21ste verjaardag. We
maken er een dikke party van dus zorg dat je je
feestmuts opzet en je goed humeur meebrengt.
(PS: Lara heeft een tweelingbroer die ook graag gefeliciteerd
wil worden) #larawileerstwantfloriswasaleersteerst
#zegdevorigezin10keer
Vrijdag 14/06: Heteindenadert-vergadering (19u-21u)
Vandaag is het de laatste normale vergadering dus moeten we
alles uit de kast halen. Dit wordt een echt scouteske
vergadering! Doe zeker jullie vuilste kleren en laat jullie
ouders een plastic zak meenemen want je zal niet meer op de
achterbank mogen zitten.
Vrijdag 21/06: BBQ (19u-21u)
Het einde is aangebroken! Naar jaarlijkse
traditie houden we een zalige BBQ met de hele
scouts. Vergeet geen stuk vlees mee te nemen!

Zo dit was het dan voor dit Huberke! Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben en
hebben er alvast super veel zin in! Tot op de vergaderingen.
Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken op de volgende
GSM nummers:
Lara: 0498464596
Victor: 0483391117
Isabeau: 0474731443

Pauline: 0488953243
Florian: 0484871914
Jorre: 0471542477

Of jullie mogen ook altijd mailen naar wolven@scoutshubertus.be
Ter herinnering! We komen naar de scouts in perfect uniform! Dat wil zeggen, een korte groene broek, een
scoutstshirt, een scoutshemd met de gepaste tekentjes en zeker en vast niet te vergeten; een scoutsdas.

