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Wolven Husky’s 

 

 

Hallooowkes 

 

Alweer het 2e huberke van het jaar, wat gaat de tijd toch snel vooruit… In deze donkere 

dagen gaan we proberen toch een lichtpuntje voor jullie te zijn door wekelijks weer het beste 

van onszelf te geven. De vrijdagvergaderingen zijn van 19u-21u. Wij hebben er alvast weer 

ongelooflijk veel zin in!!!              

 

Vrijdag 11/12: Buffalololooo  

Koninklijke Atletiek Associatie Gent, afgekort KAA Gent of AA Gent, is een Belgische 

voetbalclub uit Gent. KAA Gent speelt in de eerste klasse en heeft blauw en wit als kleuren. 

Sinds juli 2013 speelt KAA Gent in de Ghelamco Arena met een capaciteit van 20.000 

zitplaatsen. De club won in 1964, 1984 en 2010 de Beker van België en werd in 2015 voor het 

eerst Belgisch landskampioen. De club won toen ook haar eerste Belgische Supercup.  

 

Vrijdag 18/12: Schlager Christmas Party XXL Edition 

Nee het gaat niet over de beenhouwer van op de hoek!! Het gaat over legends zoals de 

Romeo’s, Christoff, Bart Kaëll,... We halen de grootste zangers van ons land naar de scouts 

voor Kerstmis te vieren. Pak allemaal een cadeautje mee t.w.v. €5. 

 

Vrijdag 25/12: geen vergadering 

Helaas pindakaas. Tis Kerst. We vieren dat in onzen bubbel, met bubbels. Ho ho ho merry 

christmas 

 

 

Vrijdag 01/01: geen vergadering 

Een nieuw jaar 

Hopelijk is Corona niet opnieuw daar 

Wij hopen het beste 

Maar vergeet niet, laat u teste 

Gelukkig nieuwjaar en tot volgende week,  

XXX uw liefste leiding XXX 

 

 

Vrijdag 08/01: De keuken van Berend Brokkenpap 

We eten vandaag de welbekende en overheerlijke brokkenpap van Berend, hopelijk kent hij 

het recept goed genoeg zodat we heel de vergadering lang kunnen smullen. 
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Vrijdag 15/01: Las Vegas Casino 

Huuuuh waaaa?! Ge moogt toch helemaal niet in een casino als ge nog geen 21 jaar zijt?? 

Als wij niet naar het casino mogen, halen we het casino maar naar ons. Kleed u wel deftig 

want er zijn natuurlijke huisregels.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 22/01: gezelschapsspelletjesvergadering 

Neem jullie favoriete gezelschapsspelletje mee want vandaag doen we het rustig aan tijdens 

deze koude dagen en spelen we gezellig samen een paar leuke spelletjes.   

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 29/01: geen vergadering 

Na een ongelooflijk zware periode van studeren en examens is de leiding toe aan een 

welverdiende vakantie. Daardoor zullen jullie ons toch een weekje moeten missen.  

 

 

 

 

 

Zondag 07/02: Highland games  

Deze vergadering gaan we balkwerpen, gewichtheffen en touwtrekken als echte schotten 

dus doe vandaag maar allemaal jullie favoriete kilt aan, om mee te doen aan de hubertus 

highland games!!! 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14/02: liefdes vergadering 

Vandaag is het Valentijn en vieren we de liefde!! Verkleed jullie in een hartje en waag je 

kans bij 1 van de andere knappe wolven op deze mooie dag                                                                  
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Zondag 21/02: Acid vs CEMI vergadering 

Gekke beef op youtube deze dagen, aan ons om deze ruzie tesamen op een volwassen 

manier op te lossen en te kijken wie nu eigenlijk echt de grootste youtuber van België moet 

worden.  

  

Zondag 28/02: Rapper Sjors vergadering 

Ben Rapper Sjors, ben een beest 

Altijd los, altijd feest 

Hey whatsup? In de club, in de pub of Hottub 

Vind je lekker, zie je staan 

Kan het gekker, kom eraan 

Laat me altijd lekker shaken 

Nee, je gaat vandaag niet faken (YEAH!) 

 

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 

 

https://genius.com/Rapper-sjors-hoe-laat-begint-het-lyrics#note-13797145
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