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Huberke September-Oktober-November 
Corneel 

Hey allemaal mijn naam is Corneel. Het is mijn tweede jaar als 

leiding en ben super blij om dit jaar met jullie door te brengen. Ik 

sta altijd klaar voor een potje voetbal. Ik 

ben een echte grapjas dus je kan altijd 

bij mij terecht met je grappen en 

grollen. 

 

Emile 

Hey ik ben Emile en ik ben de oudste 

van de groep. Nochtans ben ik de 

grootste speelvogel van iedereen. Met 

al mijn ervaring wil ik er een super leuk 

jaar van maken met jullie. Ik speel 

voetbal! 

 

 

Jonas 
Heyho! Ik ben Jonas Catteau. Als tweede jaar leiding zullen jullie 

mij waarschijnlijk nog niet 

kennen, tenzij van Stax want mijn tweede 

leukste hobby is atleetiekeren in de 

Koestraat! Als jullie vragen hebben over 

school, kom maar bij mij. Als meester 

Jonas zal ik jullie zeker helpen. 

 

Manon 
Hey ik ben Manon en als enigste meisje 

van de groep zorg ik voor de Girlpower. 

Bij mij kan je terecht voor sappige 

roddels, maar ook voor knuffels sta ik 

klaar. Naast scouts speel ik hockey, dus 

van actieve spelletjes heb ik zeker geen 

schrik.  
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Milan D 
Hallo ik ben Milan. Als eerste jaar leiding heb ik zeer veel zin om 

leiding aan jullie te geven. Ik ben heel sportief dus ik ben altijd 

klaar voor een uitdaging. Jullie kennen me nog niet zo goed, maar 

ik ben er zeker van dat het een fantastisch jaar gaat worden en dat 

we elkaar goed gaan leren kennen. 

 

 

 

Milan G 
Ik ben Milan de stoerste van de groep, 

ik luister graag naar rap. Ik ben de 

grootste fan van Boef. Voetballen vind 

ik ook leuk. Dit is mijn tweede jaar als 

leiding en heb er super veel zin in. Mijn 

Hobby is scouts! 

 

 

 

 

Wolf 
Een WOLF als leiding? AIAIAI Hopelijk 

geen echte!! Hij is een tweede jaar leiding die perfect weet wat te 

doen met de lieve en stoute kindjes, nieuwe en oude kindjes en 

luide en stille kindjes! Wolf is voor iedereen wat wils en hij is ook 

lekker zacht! Ideaal voor knuffels dus! 
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Vergaderingen 

Zondag 18/09: Overgang  

Om het nieuwe jaar te starten staan jullie hier allemaal stipt om half 11 om op een spectaculaire 

bootcamp te vertrekken. We staan alvast te popelen om in het nieuwe scoutsjaar te vliegen, jullie 

ook? Groetjes jullie oooo zo leuke leiding + Milan (Welke Milan????) 

Weekend 23/09 - 24/09: Hubertusfeesten 

 

Zondag 25/09: Geen vergadering 

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtig weekend. Er is dus geen vergadering. 

Zondag 2/10: Geen vergadering 

De leiding is op leidingsweekend om het volledig scoutsjaar voor te bereiden. Er is dus geen 

vergadering. 

Zondag 09/10: Namenrondjevergadering (14u-17/18u) 

O, wees een andere naam. Wat zegt een naam? 

Een roos zou toch niet minder lekker ruiken 

als je haar met een ander woord benoemde? 

Zondag 16/10: Olympische spelen vergadering (14u-17/18u)  

Dit jaar gaan de spelen door ins ons kleine Belgenlandje!! Het is al 

geleden van het jaar 1920 toen de spelen hier het laatst doordringen! 

Nu gaan ze dus door op ons eigen scoutsterrein! Onze scouts is dus de 

place to be! Daar zullen jullie in verschillende disciplines moeten 

strijden om de gouden medaille! 
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Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging 

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts! 

PS: leidster Manon is ook jarig vandaag. 

 

Vrijdag 21/10- Zondag 23/10: Wiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeekend!!!! 

Verdere info volgt via de gekende kanalen  

PS: het thema is       

Zondag 30/10: FC de kampioenenvergadering (14u-17/18u) 

Bonjour, les copains!! Zondag nemen we het op tegen onze de aartsrivalen de Schellekes, mijn 

gedacht. Trek dus maar jullie beste voetbalschoenen aan. Als we winnen een tournée générale in het 

café van Pascale en misschien wel een afsluitertje in de P…. Verkleed jullie in jullie favoriete 

personage.   

Zondag 06/11: Brandweervergadering (14u-17u) 

Wij zijn bij de brandweeeeeeeeer, wij zijn bij de brandweeeeer als het kan dan blussen wij het 

vuuuuuuuuur!!! Vandaag is het internationale dag van de brandweer! En dit moet gevierd worden! 

Jullie worden allemaal opgeleid tot volwaardige brandweerlui! 

Zondag 13/11: Bake-off vergadering (14u-17u) 

Beste bakkers en bakkerinnen, de leiding heeft al een hele 

week niets gegeten en zijn uitgehongerd! Meer hebben we 

niet te zeggen. Bakkers houd je 

klaar……………………………………………en bakken maar! 

 

Zondag 20/11: Miss and Mister Wolve (14u-17u) 

Wie o wie wint deze epische battle voor ‘Wolf van de dag’. In 

verschillende rondes testen wij al jullie kwaliteiten. Een 

stevige maaltijd is een must: BE PREPARED!!! 
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Kapoenenvergadering – vergadering(14u-17/18u) 

Omdat jullie allemaal grote kapoenen zijn, passen we onze vergadering graag aan op een kapoenen 

niveau. Misschien spelen we zelf een  groot en spannend bosspel met zo van die gekleurde leventjes. 

En dan een blad steen schaar om te kijken wie wint. Onthoud: wie wil winnen moet sterk zijn. wie 

niet sterk is moet slim zijn. Wie niet slim is en niet sterk, moet valsspelen. Gelukkig zijn jullie allemaal 

sterk en slim, want valsspelen wordt niet getolereerd. 

 

Zondag 04/12: Sinterklaas vergadering  (14u-17u) 

Zie, ginds komt de stoomboot uit 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!" O, 
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 (niet verplicht voor 

kapoenen maar wel een aanrader). 

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

!!!!!!!!BELANGRIJK!!!!!!!! 
Om ons kamp zo leuk mogelijk te maken en een hechte groep te vormen, wordt er een minimum van 

15 keer aanwezig te zijn op vergaderingen als vereiste gesteld om mee te mogen op kamp. Zo leren 

we elkaar beter kennen. Laat ook zeker weten wanneer je wolven niet kan komen naar een 

vergadering. 
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Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

wolven[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: wolven 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Corneel: 0472 59 28 36 

Emile: 0468 23 26 78 

Jonas: 0489 63 85 93 

Manon: 0493 50 28 90 

Milan D: 0493 45 84 64 

Milan G: 0470 68 11 82 

Wolf: 0491 99 40 49 

 

 

 

 

 


