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Huberke December-Januari- Februari 

Heyyy hallooow, hier zijn we terug met een nieuw Huberke. Bijna alle vergaderingen van dit 

Huberke zijn op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00. Gelieve jullie wolf vooraan aan het lokaal 

te laten wachten, zodat we hun niet moeten gaan zoeken in het donkere bos. Wij zullen ze 

wel voor het lokaal komen halen. Laat zeker weten als je wolf niet kan komen, zo kunnen we 

de hoeveelheid wolven inschatten en overwegen of we een activiteit kunnen doen in het 

lokaal. Onze contactgegevens vind je onderaan dit Huberke. 

Wist Je datjes: 

● Er veel koppeltjes samen binnen de wolven. 

● Er op weekend veel dates geregeld werden. 

● Maar dat er geen enkele is doorgegaan. 

● Jullie graag in jullie zelfgemaakte kamp spelen. 

● Een vierkant maken zeer moeilijk is. 

● De speeltuin op weekend een enorm succes was. 

● Jullie super vroeg wakker waren op weekend. 

● toch verbaasd waren dat er niemand van de leiding jullie kwam wakker maken. 

● Als jullie mochten kiezen, we elke vergadering een ruiltocht deden. 

● Maar dat we er al een gedaan hebben. 

● Er sommige wolven echt bang zijn van een grijs, klein diertje. 

● Er een paar wolven heel luid kunnen gillen. 

● Sommige eerste en tweedejaars al beter overeenkomen dan in het begin van het 

jaar. 

● Dit nog niet bij alle wolven zo is, maar we dit toch blijven proberen. 

● Jullie met veel zijn voor in het kleine lokaal te zitten. 

● Je goed zal moeten kleden voor de koude vrijdag vergaderingen die eraan komen. 

 

Vergaderingen 

 

Vrijdag 09/12 (19u- 21u) : Wie-is- er -bang-in-het-donker-vergadering  

Weetje dat iemand van de leiding kei bang is in het donker omdat die nachtblind is. Hij/zij  ziet dus 

echt niks, nada, noppes int donker. Niet normaal! Pak dus best allemaal een zaklamp mee zodat die 

ene leiding ook iets kan zien want we spelen spelletjes in het kei donkere bos. Boeeee. En doe 

warme kleren aan. En pak ook iets mee om u goed te kunnen verstoppen. En vergeet uw zaklamp 

ook niet. 

Vrijdag 16/12 (19u-21u):  warmste week vergadering 

Dit jaar laten we ons goed hart zien en doen wij als scoutsgroep mee aan De Warmste Week van 

2022. Het thema is “ mee tegen kansarmoede”, hiervoor willen wij ons inzetten omdat dit 

ongelooflijk belangrijk is. Er zal dit jaar weer een activiteit zijn om geld in te zamelen tegen de 

kansarmoede. Verdere info volgt!! 
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Vrijdag 23/13 (19u-21u): Kerstfeestjeuuuuuuuuh-

vergadering  

Hoeraaa Jezus is geboren, dat moet gevierd worden. Veel te 

warme ovenhapjes, Kidibul, een overvloed kroketten, een 

melige kerstfilm en natuurlijk een kerstboom met cadeautjes 

voor iedereen. Wie krijgt er dit jaar weer eens sokken van de 

oma?  

Vrijdag 30/12 (19u-21u) : Goede voornemens-vergadering  

Elk jaar opnieuw die goede voornemens, maar wat is er van 

waar. Vandaag brengen we hier verandering in. We blikken 

terug op het OOO zo mooie jaar en stellen onze goede 

voornemens op om 2023 nog mooier te maken!!! PS: Tot volgend jaar hééé  

Vrijdag 06/01 (19u-21u): Driekoningen-vergadering  

Driekoningen, Driekoningen 

geef mij een nieuwe hoed 

want de ouwe die is versleten 

ons moeder mag het niet weten 

ons vader heeft het geld 

al op de toonbank uitgeteld.  

Haal de wierook, goudstaven en mirre maar boven. Met 

jullie prachtige zangtonen gaan we iedere deur gaan bekoren.  

Vrijdag 13/01 (19u-21u): Gezelschapspelletjes-vergadering 

Wie is het?, Scrabble, Monopoly, Levensweg, Jungle Speed, Yahtzee, noem het maar op, we spelen 

ze allemaal vanavond. Wie zou er het slechts tegen zijn verlies kunnen?  

PS: valsspelen is voor mietjes 

Vrijdag 20/01 (19u-21u): Film Fest Hubertus  

Vanavond kruipen we allemaal samen gezellig in de zetel om 

een film te kijken. Hou de popcorn maar al klaar voor de 

beste film OOOOOOOIT.  

Vrijdag 27/01 (19u-21u): Pinguin Glijden-vergadering 

Vandaag gaan we de wereld gaan verkennen op onze 

schaatsen. Wie zal er het meest vallen??? Verdere info volgt 

Vrijdag 03/02 (19u-21u): We weten nog niet wat we gaan doen vandaag vergadering 

De examens van jullie lieve leiding zitten nog maar net op, dus hebben ze nog niet veel tijd gehad om 

hun creativiteit aan te spreken. We zien nog wel wat we vandaag zullen doen, maar tzal leuk zijn, 

dus kom toch maar vandaag. 
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Zondag 12/02 (14u-17u) : valentijn vergadering 

We hebben al gemerkt dat er veel koppeltjes zijn binnen de wolven. Of toch veel andere wolven die 

hun vrienden proberen te koppelen. Vandaag is daar de ideale vergadering voor. Hou je ogen dus 

goed open en onthoudt ze goed, want ge zult ze nodig hebben vandaag 

Zondag 19 /02 (14u-17u):  expeditie robinson-vergadering 

We stoppen jullie deze vergadering op een onbewoond eiland. Wie zal de meeste proeven tot een 

goed einde brengen: wordt het team Noord of team Zuid ? SPANNEEEEEEEND  

Zondag 26/02 (14u-17u):  All you can eat vergadering 

DE WOKKING IS ER NIKS TEGEN  

 

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. 

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 
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Wolf: 0491 99 40 49 

 

 

 


