
WOLVEN 
 

Yowkes! Klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Wij alvast wel! 
Maar wie zijn we? Een kleine voorstelling van de 
wolvenleiding 2K19-2K20 
 
 
 

 
Mathilda  is 18 lentes jong en houdt van 
scrollen op insta, ze bewerkt graag haar foto’s 
zodat ze er altijd tiptop uitziet. Ze gaat graag 
naar bals om haar mooie jurkjes te showen. 
Verder vertoeft ze graag in haar luxueuze 
jacuzzi, ze nodigt hier dan ook al haar 
vriendinnen voor uit. Ze fietst graag door de 
bloemenvelden als het mooi weer is. Als 
jongste lid van de wolvenleiding zal ze alles uit 
de kast moeten halen om haar vrouwtje te 
kunnen staan. 
 

 
Jakoba is 19 jaar oud en haar lievelingsbezigheid 
is rondrijden op haar felroze Vespa. Ze heeft alle 
dagen energie en maakt haar graag mooi met 
make-up. Ze is stiekem jaloers op het 
sterrenmeisje, want ze kleurt haar huid soms in 
met alcoholstift. Als huisdier heeft ze een poedel 
genaamd Nina. Dit jaar is haar debuut als 
wolvenleidster, het zal dus afwachten worden hoe 
ze omgaat met ‘kleinere’ kinderen. 
 

Dit sexy verpleegstertje is een strong en 
independent woman. Van zodra er iets is kan 
je altijd bij haar terecht. Ze is dan ook dé 
bazin van de scouts. Ze gaat vaak mee opstap 
met Mathilde. Haar grote droom is om 
influencer te worden, met haar beauty hoopt 
ze de wereld te veroveren.  
Ze is een vrouw met ervaring, met drie jaar 
wolven op haar palmares zal ze alles proberen 
in goede banen te leiden.   
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Samuella is met haar 21,5 jaren de oudste diva 
van de wolvenleiding. Ze is zelf zo oud dat ze al 
een beetje osteoporose begint te vertonen, 
onlangs brak ze 5 botten tegelijk na een val van 
haar paard. Elke dinsdag eet ze zoals gewoonlijk 
een pizza. Om haar lijntje te behouden sport ze 
de rest van de week wel stevig door. Samuella 
houdt van ontwerpen, ze volgt sinds enkele jaren 
een professionele opleiding hiervoor aan een 
prestigieuze mode-school. 
 

 
 

Maurice is 20,5 jaar. Langs de buitenkant 
komt hij zeer stoer over, maar hij toch heeft 
een heel klein hartje. Dagelijks is hij met 
veel liefde bezig met zijn kippen. Met zijn 
broer sleutelt deze autoliefhebbende man 
aan één zijn vele auto’s. Zijn strakke kuiten 
onderhoudt hij met verre fietstochten door 
het Gentse. Gelukkig houdt hij naast fietsen, 
auto’s en kippen ook enorm van de scouts en 
van wolven.  
 
 

 
Isaac is 20 en studeert bankier. Al lijkt hij niet 
de meest snuggere is hij nu al de bankier van de 
scouts, als dat maar goed afloopt… Verder is dit 
zijn 2e jaar op rij wolven. Hij woont zo dicht bij 
de scouts dat het een echte bosbewoner is 
geworden, zo heeft hij zelfs een sluiproute om 
supersnel naar de scouts te gaan. Hij heeft een 
Harley die altijd staat te blinken in de garage, 
deze wordt bewaakt door zijn waakhond Fripon. 
 

 
 
 
Mark is 2O en rijdt graag rond door 
Merelbeke in zijn dikke BMW. Hij heeft dit 
jaar haar eigen huis gekocht als een echt 
werkmens. Zijn karakter is gelukkig niet zo 
vurig als zijn haar maar wel zo snel als zijn 
BMW. Hij trekt graag de wijde wereld in en 
verlegt graag grenzen. Om haar uitbundige 
levensstijl te bekostigen is ze soms te zien 
als ober in het stadscafé. 
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VERGaderingskes! 
 
 
Zondag 22 september (14u-18u) - Overgang 
Woehoew! De helft van ons maakt de grote sprong naar de wolven dit 
jaar, reden genoeg dus om er een speciale vergadering van te maken. 
Uitzonderlijk duurt deze vergadering een uurtje langer, tot 18u. Breng 3 
eurotjes mee. 
 
Zaterdag 28 september - Diavoorstelling en StartBBQ 
o   13u30-17u30: diareportage voorbije jaar! Kom zeker genieten van 
de foto’s van afgelopen kampen. 
o   Vanaf 18u: startBBQ: lekker smullen geblazen, inschrijven tot 21 
september! 
 
Zondag 29 september  
o  Ge had gisteren maar moeten komen!  

 
Zondag 6 oktober - LMP-
vergadering 
LMP, voor wat staat dat in hemelsnaam? We 
blijven een beetje mysterieus hierover, 
maar 1 ding beloven we jullie: na vandaag 
kent iedereen de betekenis achter LMP. 
 

Zondag 13 oktober - Bunny Vlogs-vergadering 
Goeie morgen zonder zorgen, homies! 
Voor degene die bunny niet kennen, zoek 
hem eens op op youtube. Bunny houdt van 
alles op wieltjes dus daarom moeten jullie 
allemaal op wieltjes komen. 
Yeeeeew 
 
18-20 oktober - Weekend 
Joepiejeeejjjjj!!!!! We gaan een weekendje 
naar zee. Of naar de Kempen. Nee naar de Ardennen. We weten het 
gewoon nog niet, maar het wordt zeer leuk!! Info volgt… 

 
 
Zondag 27 oktober - geen veragdering 
Planningsweekend voor de leiding, dus jammer genoeg geen vergadering 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
 
 
 



 
Zondag 3 november - trick 
or treat 
Deze vergadering spreekt voor 
zichzelf, kom zeker verkleed! (Ja, 
Halloween is al voorbij, maar we 
kunnen er ook niet aan doen dat 31 
oktober niet op een zondag valt.) 
 
 

 
 
Zondag 10 november - brood met 
beleg-vergadering 
Neem allemaal je favoriete brood beleg mee. 
We gaan er heel productieve dingen mee 
uitsteken. Deze vergadering klinkt mss een 
beetje vreemd maar het wordt super tof! 

 
Zondag 17 november - winx club 
vergadering 
Voor wie Winx-club niet direct iets zegt, wordt het 
dringend tijd om eens een marathon naar deze super-
serie te kijken. Wie verkleed komt met vleugels krijgt vier 
4-uurtjes!!! 
 
Zondag 24 november - 
Speelstrandvergadering 
Potje nostalgie voor de wolvenleiding, maar wat gaan we 
nu precies doen vandaag? Het antwoord op die vraag is 
te vinden in de titel, dus de slimmerikken onder jullie 
zullen we al doorhebben wat we gaan doen vandaag! 

 
Zondag 1 December - sinterklaas 
vergadering 
De ouwe man komt weer langs, hoezeee! 
Snoepjes en mandarijnen vangen horen hier 
zeker bij, dus oefen die hand-oogcoördinatie 
maar goed. Stoute kinderen mogen ook komen, 
anders zijn we maar met 4 wolven en dat is ook 
niet zo gezellig. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contactgegevens: 

Indien u vragen heeft stuurt u best een mailtje naar 

wolven@scoutshubertus.be 
of contacteert u een van deze toffe bende 

 
 

Floris - 0470012435 
Sam - 0471 53 42 87 

Mathias- 0470 39 69 54 
Morgane - 0471 72 36 26 
Margot - 0497 06 86 96 

Kobe - 0486 53 34 09 
Isabeau - 0474 73 14 43 

 
 
 
 

UNIFORM!!! 
En tot vervelens toe herhalen we het, want we zien dat vele wolven zelfs bij 

warme temperaturen een lange (niet-groene) broek aantrekken: 
Wij zijn trotse scouts en dus dragen we een KORTE groene broek, een beige 
hemd (vanaf de wolven verplicht), onze enige echte Sint-Hubertus scoutsdas 

en/of T-shirt en een glimlach van jewelste! Lange broeken zijn enkel en alleen 
toegestaan als het vriest, ook bij de allerkleinsten… Let er dus zeker op want 

anders toveren wij de lange broek zelf om tot een korte!  
 
 

 


