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Huberke Herders
Welkom bij het nieuwe Huberke, deze keer gevuld met vele vrijdagvergaderingen!!! Joepieeee!!!

Vrijdag 10/12: Kampvuuravond vergadering (19u – 21u)

🔥

PS: Vanavond moeten jullie nog niet te veel gegeten hebben, je zal op de scouts pannenkoeken en
chocomelk kunnen krijgen tegen een vrije bijdrage voor de warmste week

Vrijdag 17/12: Kerst - feestje (19u – 21u)
Joepieeee het langverwachte kerstfeestje is er EIN-DE-LIJK. Neem allemaal een kerstcadeautje mee
van maximum 5 euro waar zowel een jongen als een meisje blij mee zal zijn. Maak jullie maar klaar
voor een gigantisch cool feestje vol met leuke verrassingen.
PS. trek ook maar jullie allermooiste feestkleren aan :))
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Vrijdag 24/12: Geen vergadering
Geen vergadering wegens Kerstavond! Veel plezier met je dichtste familieleden vanavond! Hopelijk
wordt het een avond vol cadeautjes van de Kerstman!
Vrijdag 31/12: Geen vergadering
Geen vergadering wegens Nieuwjaarsavond! En de week erna nog een klassieker! Vanavond vieren
jullie een de overgang naar het nieuwe jaar! 2022! Wij hopen alleszins dat het wat vlotter gaat dan
2021! Tot volgend jaar!

Vrijdag 07/01: Drie Koningen én jano zijn verjaardaaaag (19u – 21u)
Eerst en vooral: Gelukkige verjaardag Janis! Vanavond vieren we deze oude man zijn zoveeeelste
verjaardag. Maar dat niet alleen! We vergeten de Drie Koningen natuurlijk ook niet! Leer het mooie
liedje maar best van buiten voor je naar de vergadering komt!

Vrijdag 14/01: Frozen vergadering (19u – 21u)
Iedereen kent de film wel, maar frozen betekent in het Engels bevroren. Dus hopelijk gaan we
vanavond naar een plaats met heeeel veel ijs. En zoniet vinden we wel wat frozen plekjes op de
scouts!
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Vrijdag 21/01: Casino vergadering (19u – 21u)
Trek allemaal je chiqueste galakleren aan en oefen maar al op je pokerface, want je zult ze nodig
hebben!! Vanavond draait alles maar rond één ding: GELD

Vrijdag 28/01: Cinema vergadering (19u – 21u)
Vanavond kijken we een film!! Doe allemaal je knus-ste pyjama of onesie aan, kussens en dekentjes
zijn ook welkom. We maken er de gezelligste avond van het jaar van :)
PS: suggesties voor een film zijn welkom de week op voorhand!

Vrijdag 04/02: Geen vergadering
De leiding heeft zijn welverdiende rust wel verdiend na een heel jaar studeren en werken! We zien
jullie volgende week!
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Zondag 13/02: Valentijn vergadering ( 14u- 17u)
Love is in the air! Heb je nog geen valentijnsdate? GEEN ZORGEN! wie weet kom je vandaag de liefde
van je leven tegen!

Zondag 20/02: Rihanna is vandaag jarig - vergadering (14u - 17u)
Omdat Queen Riri vandaag jarig is luisteren we deze middag drie uur lang naar al haar beste liedjes!
Degene die haar liedjes het beste kent krijgt een extra vieruurtje (dansjes erbij is nog een extra
vieruurtje) !!!! Het wordt een echte battle tussen de herders wie het beste kan performen. De leiding
staat alvast te springen om naar al jullie optredens te kijken
Zondag 27/02: Bake-Off vergadering (14u - 17u)
Vandaag zullen we eens ons beste bak-skills boven halen! Wat zullen we eens bakken? Een taart?
koekjes? Een 5-gangen menu? Trek je koksmuts en kookschort aan want je zal het nodig hebben!
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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 met als subject : HERDERS
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Janis : 0471718746
Bram : 076401127
Amélie : 0470033926
Emma : 0496033823
Simon : 0472799934
Victor : 0483391117

