
Huberke dec-feb

Hey liefste wolfjes, na al 2 fantastisch leuke maandjes bij de beste wolventak AKA de husky’s
maken we het nog veeeel leuker. Eerst nog een paar toffe wist-je-datjes:

● Wist je dat Casper in Januari 32 wordt??!? OooOO FEESTJE!!! 🎉
● Wist je dat de husky’s echt geen pannenkoeken kunnen bakken? 🥞
● Wist je dat Kasper de meest schattige kabouter was op weekend? 
● Wist je dat Levent zijn kousen is vergeten na sokkenoorlog? 🧦
● Wist je dat Zille en Conrad de tiktok queen en king zijn? 
● Wist je dat het wolvenweekend de max was??!!!?! 😍
● Wist je dat Casper bijna kaal is? 
● Wist je dat Lars en Janne stiekem verliefd zijn op elkaar? 
● Wist je dat de wolven echte dingo’s (mietjus) zijn op vlak van modder? 🤬
● Wist je dat de husky’s veeeel beter zijn dan de dingo’s en herders?!?! 🥇

En dan nu de vergaderingeeeen:

Vrijdag 10/12:  Warmste week vergadering (19u - 21u)

Vandaag dragen we ons steentje bij voor het goede doel en steunen we de

warmste week. Wat we precies gaan doen komen jullie later te weten

maar het wordt zeker en vast gezellig. 🔥

Vrijdag 17/12: Kerstfeestje(19u – 21u)

Volgende week vieren we kerstmis woehoeew,daarom vieren we feest.

Pak allemaal een cadeautje van max. €5 mee en trek jullie mooiste

kerstoutfit aan!  🎄🎉

Vrijdag 24/12: Geen vergadering
Geen vergadering want het is kerstavond dus geniet van jullie familie en

GELUKKIG KERSTFEEEEST!!! 🎄🎉

Vrijdag 31/12: Geen vergadering
Weeral geen vergadering want het is oudejaarsavond en dat moeten we

vieren, we missen jullie ☹ GELUKKIG NIEUWJAAR EN TOT VOLGEND

JAAR!!! <3333 🎊🎇

Vrijdag 07/01: Filmavond (19u – 21u)
Vandaag kijken we een film. Neem een dekentje mee om het extra gezellig te maken! 📽🎞



Vrijdag 14/01: Schaatsen in het Kristallijn (19u – 21u)
We gaan gaan schaatsen in het leuke Kristallijn dus neem jullie

handschoenen mee en warme kleren. Meer info volgt
via Whatsapp. ⛸

Vrijdag 21/01: Janne’s en Laurens verjaardagsfeestje!!
(19u – 21u)
Janne was gisteren jarig en Laurens morgen dus dat betekent een dik, vet

FEESTJEEEU.  🥳🎂

Vrijdag 28/01: Jumpsky (19u – 21u)

Woeeehoew vandaag gaan we naar de springkastelen van Jumpsky in Dok

Noord. Neem jullie speciale sokjes mee en eet niet te veel dat we geen kots

moeten opkuisen!! Het wordt suuuuper leuk dus zorg maar dat jullie

allemaal aanwezig zijn🤪🤪 meer info volgt via Whatsapp.

Vrijdag 04/02: Geen vergadering

Geen vergadering want de leiding is na een lastige examenperiode gaan

skiën ooOoOOoooOoo ⛷⛷

Zondag 13/02: Theekransje met spa (14u- 17u)

THEE? THEE.  ☕

https://www.youtube.com/watch?v=JhAmdKKhfbA

Gezelligste middag van het jaar DUS komen!!!!!!!!!

Zondag 20/02: Bake-Off (14u - 17u)

Bakkers klaar, bakken maar! Deze vergadering testen we jullie bak skills. Zal dit goed

komen of bakken jullie er niks van? 🎂🍩🍰

Zondag 27/02: Marilou was vrijdag jarig feestje (14u - 17u)

Marilou is 2 dagen geleden jarig geweest, dus zijn we verplicht om

een feestje te geven zeker?:) 🥳🎂

https://www.youtube.com/watch?v=JhAmdKKhfbA


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).

Ziezo, dit was alweer het tweede huberke van het jaar. Nog even een mededeling aan de

ouders: elke vergadering worden de aanwezigheden genoteerd. Elke husky moet minimum

15 keer aanwezig geweest zijn om mee te mogen op klein kamp. Ook graag laten weten

wanneer je husky niet kan komen naar de vergadering, dit mag via de WhatsappGroep of via

email naar het volgende adres: wolven@scoutshubertus.be. Voor andere zaken kunnen jullie

ons ook altijd bereiken op volgende nummers:

Marilou: 0472 52 50 31
Jonas: 0497 57 47 96
Janne: 0490 43 48 90
Lars: 0476 71 00 14
Casper: 0491 02 23 25
Laurens: 0495 27 83 18


