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Huberke Wolven Herders sep-nov
Welkom bij het eerste huberke van de beste wolventak ‘De Herders’.
We gaan dit jaar zoooooveel plezier maken, spelletjes spelen en ravotten
in de modder! We zijn dit jaar met 6 heel enthousiaste leiding die er een
topjaar van gaan maken. En nu het moment waar jullie allemaal op
gewacht hebben de introductie van de befaamde herderleiding:
Simon: Deze gespierde bink herkennen
sommigen misschien van vorig jaar. Wat
jullie niet weten is ook al dat hij stoer
overkomt toch een zacht kantje heeft. In
zijn vrije tijd kuist hij graag bussen van de
lijn.

Amelie: Deze enthousiaste jonge dame wou na een
heerlijk jaartje kapoenen een nieuwe uitdaging aan,
namelijk de wolven. Ze houdt heel veel van dieren en
heeft daarom een schattige kat en een speelse
Golden retriever. Pas wel op van haar enkels want
deze verstuikt ze wel vaak.

Emma: Voor sommigen misschien beter
bekend als Chikaj van bij de welpen. Deze
goedlachse dame heeft een echte passie voor
kaas want ze eet het maarliefst elke maaltijd!
Bij ruzies en sappige roddels kan je altijd
terecht bij haar.
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Victor: Deze handige en creatieve knaap is niet bang om zijn
handen uit de mouwen te steken. Hij heeft een passie voor
drukken en het zal dit jaar alleen nog maar drukker worden.

Bram: Deze speelse grappige jonge man is
een echte voetbalfan. Hij speelt namelijk in 2
voetbalploegen (Weben brood & FC Flandria).
Je kan hem door de week terugvinden in
verschillende mediamarkten over het hele land.

Janis: Voor zijn 6 verdienstelijke jaren als scoutsleider werd
er besloten om de tak Herders naar hem te vernoemen.
Deze charmante oude man houdt zich graag in zijn vrije tijd
bezig met alles om en rond computers. Hij gaat ook liever
op wiskundecursus dan op reis.

Aanwezigheden:
Dit jaar zullen we opnieuw de aanwezigheden bijhouden. We verwachten dat elke wolf
minstens 15x aanwezig is doorheen het jaar. Dit is een vereiste om mee te mogen op kamp.
Gelieve ons een seintje te geven wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn dan
houden we daar rekening mee.
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Zondag 19/09: overgang
Op zondag 19 september verzamelen we met al de leden van Sint-Hubertus in het
Donkmeer in Berlare.
Jullie mogen jullie kind afzetten om 10u op de parking vlakbij het onthaal (Donklaan
169 berlare, https://maps.app.goo.gl/zDXPDGZNiL37UM5h7)
Afhalen mag om 17u op dezelfde plek.
Wat moeten de leden meenemen?
Een picnick, drankje, regenjas bij slecht weer, een das en/of hemd.

-

24-25-26/09: geen vergadering want:
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Zondag 03/10: GEEN vergadering

-

Zondag 10/10: Wie is het vergadering (14u-17u)
o Voor de eerste echte vergadering gaan we iedereen helemaal leren
kennen. Na vandaag zullen jullie alle namen van de medeherders
kennen en heel wat toffe weetjes kunnen vertellen aan jullie lieve
ouders. Wij hebben er al super veel zin in, hopelijk jullie ook!

-

Zondag 17/10: Monopoly vergadering (14u-17u)
o Vandaag draait alles om doekoe. Stoute kindjes
belanden in de gevangenis en de flinke kindjes
kunnen misschien wel de Ghelamco arena over
kopen. Ooooooo dit wordt zoooo leuk!

Zondag 24/10: Uno vergadering (14u-17u)
Simpel: Wie geen Uno roept, is gezien. Deze vergadering draait
rond 4 kleuren, stopkaarten en strafkaarten. Amai dat gaat
plezant zijn!

-

Zondag 31/10: Halloween vergadering(14u-17u)
o Kom allemaal schitterend eng verkleed want
vandaag schrikken we heel merelbeke flora bijeen.
Snoepen of ik schiet! Ik denk dat je er wel ga willen
bijzijn deze zondag! Het wordt echt een enge
vergadering!
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- Zondag 07/11: Stratego vergadering(14u-17u)
o Bereid alvast je beste strategie voor want deze vergadering
draait helemaal rond strategisch denkvermogen waarbij we jullie
strategische kennis op de proef stellen. De beste strategische
strategie zal van de overhand nemen. Vandaag wordt kei cool
(strategisch).

-

Zondag 14/11: Cluedo vergadering (14u-17u)
o Omg iemand heeft Amelie vermoord. En het is aan ons om
te zoeken wie het was, wat het was en hoe het gebeurd is.
Wow dit wordt zooo spannend en ook kei amusant.

Zondag 21/11: Lach je rijk vergadering(14u-17u)
Vandaag zijn we terug op doekoe. Deze vergadering gaan we op
paperchase. Wij gaan gigantisch big. Alles draait om floes. Vandaag we
verdienen we Barkies en tonnen! Dit wordt echt demax!
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Zondag 28/11: Ganzenbord vergadering (14u-17u)
o Ik zou vandaag echt komen naar de
vergadering hoor! Het gaat super plezant
worden! Wij weten al wat we gaan doen en het
kan echt niet leuker dan dit. Als je vandaag
plannen hebt, zeg ze maar snel af want je moet
echt aanwezig zijn!

- KLEINE TAKKEN: zondag 05/12: Sinterklaas (19u-21u)
Zie ginds komt de stoombootuit Spanje weer aan. Hij
brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt
zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels al
heen en al weer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons
reeds toe: Wie zoet is krijgt lekkers; Wie stout is de roe!
Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij en rijd toch
niet stilletjes ons huisje voorbij!

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).

Onze contactgegevens: Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend
mailadres:
wolven@scoutshubertus.be
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Gegevens Herderleiding:
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Victor: +32 483 39 11 17
Emma: +32 496 03 38 23
Amelie: +32 470 03 39 26
Bram: +32 476 40 11 27
Simon: +32 472 79 99 34
Janis: +32 471 71 87 46

