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WOLVEN HUSKY’S 
 

Bonzourrrrr 

Wees welgekomen op alweer het laatste huberke van het jaar! Wat vliegt de 

tijd toch snel nietwaar?? Maaaaaaar niet getreurd, we mogen op bijna op 

kamp. Wiiieeeehhhoooeeeewwww 

 

Zondag 02/05: Omgekeerde vergadering vergadering (14u- 17u)  

Vandaag pakken de leden de vergadering eens over zodat de leiding eens 

goed competitief kan meedoen met de spelletjes. Wanneer is het 4-uurtje??? 

Mogen we nog eentje??? Allee toe, pleeaaaaseeee. We gaan eens zagen 

zoals alleen jullie dat kunnen.  

 

Zondag 09/05: De Mol (14u - 17u) 

Eindelijk is het zo ver!! De finale van de Mol 

staat voor de deur, vanavond ontdekken we 

wie het al die tijd was (als je nog niet wist dat 

de mol 100% Lennart is). Maar wie zegt dat 

de Mol wel degelijk in Duitsland zit? Misschien 

zit deze persoon wel gewoon tussen ons om 

de boel te saboteren? Houd jullie ogen open.  

 

Zondag 16/05: John Cena vergadering (14u - 17u) + 

kampinfoooo 

https://www.youtube.com/watch?v=9kkjr4qcrkE  

bekijk zeker dit filmpje en denk zelf eens na over een even stoere opkomst als 

onze goede vriend John. Wij gokken dat Kobe de Wrestlemania gaat winnen 

en met de o-zo-gegeerde wereldtitel naar huis gaat gaan.  

 

OOOOOOOO spannend, vandaag komen jullie ook te weten wat het thema 

wordt voor kamp!!!!!! Verdere info hieromtrent zal nog gecommuniceerd 

worden.  

https://www.youtube.com/watch?v=9kkjr4qcrkE
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Vrijdag 21/05: Het is de eerste 

vrijdagvergadering vergadering (19u - 21u) 

Na al die zondagen ons geamuseerd te hebben 

schakelen we terug over naar de vrijdag. Wat gaan we 

doen? We weten het zelf nog niet. Wordt het leuk? 

sowieso! Komen jullie allemaal? ‘T is ulder geraden!  

 

Vrijdag 28/05: FC de kampioenen (19u - 21u) 

De beste Belgische serie blijft nog steeds FC de 

kampioenen en hoe kunnen we dit bewijzen dan een hele 

avond FC de kampioenen afleveringen te kijken?! Er blijven ook maar nieuwe 

FC de kampioenen films bijkomen, dus misschien moeten we deze ook nog 

eens heropfrissen? 

 

 

Vrijdag 04/06: Chris Van Tongelen is jarig 

verjaardag  (19u - 21u) 

VIIIVAAA DE ROMEO’S!!!! 

De mega bekende acteur/ zanger/ muziekproducent/  

toneelregisseur Chris Van Tongelen wordt vandaag 53 

jaar, en hoe beter kan dit worden gevierd dan een 

vergadering volle bak muziek van de romeo’s???  
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Vrijdag 11/06: EK voetbal (19u - 21u) 

De rode duivels spelen morgen hun eerste speeldag, 

dus gaan wij vandaag nog eens goed stevig trainen dat 

we morgenavond allemaal klaar zijn voor de 

veelbelovende wedstrijd tegen Rusland. 

 

Vrijdag 18/06: Summer festival  (19u - 21u) 

Binnen drie dagen start de zomer eindelijk, hoe kunnen 

we deze beter starten dan een avondje uitgaan op de 

scouts met een lekker verfrissend drankje en een 

zomerse snack!?!?!? Hopelijk is iedereen zijnen 

summerbody gereed! Doe allemaal  

maar jullie mooiste bloemenhemdje aan!  

 

 

 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✔ Een korte! groene! broek. 

✔ Een beige scoutshemd. 

✔ 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 

mailto:wolven@scoutshubertus.be
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- Simon: 0472 79 99 34 
- Thibau: 0491 22 52 54 
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