
HuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuSkY’sHuS 

Wolven Husky’s 
 
Ahuuuum, ahuuuum, ahuuuuum 
 
Aan allen die dit lezen, proficiat. Aan allen die dit niet lezen ook proficiat!  
 
Welkom bij alweer het eerste huberke van het jaar. Hopelijk hebben jullie allemaal een 
beetje genoten van jullie vakantie want we gaan er weer dubbel zo hard in vliegen.  
 
Jullie zijn waarschijnlijk reuze benieuwd naar jullie leiding???!!! Wel, we houden jullie niet 
langer in spanning…  

Emile 
Als eerstejaars leiding sta ik te popelen om aan jullie leiding te geven 
dit jaar! Ik kan grappig uit de hoek komen en zeg zeker geen nee 
tegen een potje voetbal. Ik sta ook altijd klaar om te luisteren naar 
al jullie spannende verhalen en sappige roddels en wie weet komen 
jullie zo nog meer te weten over mij :)  

Marilou 
Dit jaar sta ik tussen al deze mannen, maar dat betekent niet 
dat ik minder stoer ben. Jullie kunnen altijd naar mij komen 

met uitdagingen of moeilijke spelletjes. Daarnaast kennen 
jullie mij misschien al van het WK balkwerpen? ;) 

Balkwerpen is samen met macramé bandjes maken een van 
mijn favoriete bezigheden op de scouts. Ik ben natuurlijk ook 

een luisterend oor en wil altijd helpen waar ik kan. 

Simon 
Ook Simon is een eerstejaarsleiding en voor de meeste onder jullie 
dus nog een onbekende. Hij staat onder ons bekend als een echte 
fitnessboy, maar houdt zeker ook van een potje gamen. Ondanks 
zijn stoere verschijning is hij een erg gezellige en betrouwbare 
jongen. 

 

Thibau 
Amai, na 2 jaar krijg ik van sommige van jullie nog 
steeds niet genoeg. Jullie kennen me uiteraard allemaal 
nog als Tabaqui, maar dit jaar krijgen jullie het 
voorrecht ein-de-lijk me met mijn eigen naam te mogen 
aanspreken. Veel uitleg hebben jullie van mij niet nodig, 
ik sta gekend als een onnozelaar die af en toe eens 
streng kan zijn. Ik zou wel opletten hoor, wie weet ben 
ik nog strenger geworden?! Hoho spannend seg  
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Zondag 20/09: Overgang (14u-17u) 

Jawadde onze eerste kennismaking… We zullen onze 
nieuwe wolven met een warm hart verwelkomen 
nadat ze dodelijke proeven hebben moeten doorstaan. 
Kom met gigantisch veel enthousiasme en mega veel 
energie. Ooooh joepie wij zijn zo blij dat het weer 
scouts is.  
 
 
 

 
 

Zondag 27/09: Takeaway + diashow@home 
Deze middag kunnen jullie gezellig samen naar de dia’s 

thuis kijken, aarzel zeker niet om het assortiment van de 
boxen eens te bekijken. Niet getreurd, op de dia’s kan je 
ons nog zien ;) En dan zien wij jullie heel graag terug in 

het echte leven komende zondag.  
 

 
Zondag 04/10: Reis rond Zwitserland 
vergadering (14u-17u) 
Vandaag vertrekken we al direct op een gigantisch 
avontuur door zwitserland, we reizen door de 
Zwitserse bergen om een reeks typisch Zwitserse 
uitdagingen uit te proberen en te kijken wie de 
beste Zwitsers zijn. 
 

 
 

Zondag 11/10: Kaas vergadering (14u-17u)  
Kaas kaas kaas, is er iets beter?!  

Naar het schijnt hebben de Zwitsers echt mega goede kazen. 
We gaan die dus allemaal eens moeten uitproberen heee. Het 
buikje zal goed gevuld zijn hoor. Of misschien ook niet? Allee 

kweet eigenlijk niet zo goed.  
 
 

 
Zondag 18/10: Après ski vergadering (14u-17u)  
De boog kan niet altijd gespannen staan. Dus gaan we 
vandaag nog  harder feesten dan de Zwitsers zich 
kunnen voorstellen… De leiding zal alvast zijn beste 
danspasjes bovenhalen.  
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Zondag 25/10: Roger Federer vergadering (14u-17u) 

Vandaag gaan we tennissen net zoals onze goede 
Zwitserse vriend Roger Federer. Oefen jullie backhand 

en forehand maar alvast want den Roger is echt gestoord 
goed in tennis. 

 
 

 
 
 
Zondag 01/11: Matterhorn vergadering (14u-17u) 
De Matterhorn is 1 van de bekendste gebergtes in Zwitserland 
en het is de 9de hoogste (4478 meter) berg van Zwitserland!! 
Vandaag bereiden wij ons voor om zo een hoge berg te 
beklimmen. De kuiten en conditie zullen tip top in orde moeten 
zijn.  

 
 

 
Zondag 08/11: Olympische Winterspelen 

vergadering (14u-17u)  
Vandaag spelen wij de Olympische winterspelen! 

Trek jullie mooiste winterspelen kleren aan en maak 
jullie al maar klaar voor een namiddag vol skiën, 

schaatsen en bobsleeën. Wie o wie zou dit het beste 
kunnen??  Spannend :) 

 
 
 
Zondag 15/11: Zwitsers nemen België over vergadering 
(14u-17u)  
Doe vandaag maar jullie meest Belgische kleren aan, want 
we moeten ons beschermen tegen de Zwitsers. Zij willen de 
beste chocolade ter wereld hebben en komen daarom de 
Belgische chocolade stelen :o. 
 

 
 

Zondag 29/11:  Toblerone vergadering (14u-17u)  
Naast kaas is er toch ook niks beter dan chocolade?! De allerbeste 
chocolade is natuurlijk die van Belgie maar Toblerone komt toch wel 
heeel dicht bij in de buurt. Misschien herinneren jullie zich wel nog de 
Matterhorn vergadering? De 
Toblerone chocolade is gemaakt in de vorm van deze hoge berg in het 
mooie Zwitserland. Uiteraard zullen we al eens moeten proeven om 
te zien welke de beste is, mmmmm 
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Zondag 06/12: Sinterklaas vergadering (14u-17u) 
Vandaag is het weer zover, hetgeen waar we al heel het jaar op 
zitten wachten, de enige echte Sint komt met zijn roetpieten op 
bezoek om eens te kijken wie er allemaal braaf is geweest. 
Hopelijk krijgen we daarna allemaal super lekkere snoepjes als 
beloning! 
 
 
 
 
Het is al effjes geleden dus nog een herinnering aan het perfecte uniform:  

✓ 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) 

Uiteraard kleden jullie zich wel naar de weersomstandigheden! 
 
 
Hebben jullie nog vragen, opmerkingen,… ? Aarzel dan zeker niet om ons te 
contacteren op het volgende mailadres: wolven@scoutshubertus.be.  
Gebruik het onderwerp: HUSKY’S 
 
Wij zijn ook steeds bereikbaar op de volgende GSM nummers:  

- Emile: 0468 23 26 78 
- Marilou: 0472 52 50 31 
- Simon: 0472 79 99 34 
- Thibau: 0491 22 52 54 
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