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Liefste Husky’s, het zijn de laatste maanden van dit geweldige jaar, we hopen dat iedereen nog een
extra effort doet voor toch nog zoveel mogelijk te komen en het jaar mooi te eindigen!!! Geniet voor
de laatste keer nog van een paar plaatjes van jullie knappe leiding <33

Vrijdag 13/05: Kampinfo + bierstop (19u - 21u)
Het is tijd voor de leiding om hen eens te bewijzen, want ja, ook wij hebben al die kleine spelletjes
nog moeten doorstaan. Het is dan ook aan jullie om met jullie jong enthousiasme om de leiding te
boycotten. Als jullie winnen kunnen jullie wel eens een voordeel krijgen op kamp… Vandaag komen
jullie ook alles te weten over kamp!!! ☺ De ouders zijn ook welkom voor een lekker biertje te drinken
en gezellig bij te praten.
Vrijdag 20/05: Casino vergadering (19u - 21u)
Op vraag van jullie, onze geliefde wolfjes, trekken we vandaag onze
mooiste outfit aan. We halen al onze spaarcenten van de bank en het is
tijd voor een uitstapje naar het grootste casino van Merelbeke en
omstreken. No tie, no entry… Afterparty included!!

Vrijdag 27/05: Verrassing Vergadering (19u - 21u)
Leiding wat gaan we doennnn???? Stopt met zo te wurtele, dat is een
verrassing !!! P.s.: Deze vergadering wil je zeker en vast niet missen.

Vrijdag 03/06: Bezoekvergadering Vergadering (19u - 21u)
Wie is benieuwd naar Janne haar kasteel? Of naar Lars zijn stacaravan? Of
Laurens zijn nederige stulpje? Of willen jullie eerder een kijkje nemen in de
bungalow van Jonas of in Marilou haar buitenverblijf in het prachtige Melle.
Vandaag krijgen jullie een kijkje in het privéleven van de leiding, spannend hé…
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Vrijdag 10/06: Vuurkamp Vergadering (19u - 21u)
Om de laatste volwaardige vergadering van het jaar af te sluiten, bouwen we
samen aan nog 1 prachtige herinnering. Een ideale setting hiervoor is een
groot zelfgemaakt kampvuur, met snacks en vooral een gezellige Huskybende! Samen blikken we terug op een prachtig jaar en beginnen we al te
dromen van het prachtige kamp die ons te wachten staat.

Vrijdag 17/06: BBQ vergadering (19u-21u)
We sluiten dit mooie jaar af met een gezellige BBQ met de volledige
groep dus neem zeker een lekker vleesje mee. Verdere info volgt

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:
-

Jonas : 0497.57.47.96
Janne: 0490.43.48.90
Marilou : 0472.52.50.31
Lars : 0476.71.00.14
Laurens : 0495.27.83.18
Casper: 0491.02.23.25

