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Huberke maart-april-mei 

 Hier zijn we terug met een nieuw Huberke, het derde al. De tijd vliegt ongelofelijk rap. In dit 

Huberke zijn het alleen maar zondagvergaderingen. Het wordt weer wat warmer, het is 

langer licht, dus wij zijn klaar om er een lap op te geven. Er staan een aantal speciale dingen 

te gebeuren, dus lees tot het einde. Laat zeker weten als je wolf niet kan komen,. Onze 

contactgegevens vind je onderaan. 

 

Wist je dat… 

 Een vierkant maken nog steeds moeilijk is 

 De zon kan schijnen maar het toch echt koud kan zijn 

 Er al 25 wolven mee mogen op kamp 

 Er al 2 wolven meer dan 20 keer gekomen zijn 

 Sommigen van jullie bang zijn van het andere geslacht 

 Dat dit echt niet nodig is, ze bijten niet 

 F.&A.  en N.&B en M&M  wel echt cute waren tijdens de Valentijnvergadering 

 Er enkele traantjes gevloeid zijn tijdens de film 

 We te weinig frituursnacks hebben voorzien, volgens jullie dan toch 

 je simpel kan valsspelen tijdens Jungle speed, maar dit niet mag 

 Je marshmallows niet in het vuur moet houden, maar net erboven  

 ine een echte beauty-queen is  

 pizza’s bakken wel lang duurt 

 jullie een kleine blaas hebben, maar echt een hele kleine 

 Milan D een kei goede chauffeur is 

 Emile een liefje binnen de scouts heeft 

 dit wist je datje is geschreven tijdens de dril op de sleepover 

 

Vergaderingen 

Zaterdag 4/03- zondag 5/03: (16u-11u): Sleepover 

Dit is al gepasseerd, maar het was echt fantastisch.  

Zondag 12/03 (14u-17u): nationale boomknuffeldag in China en taiwan 

 In het grote en verre China is het vandaag nationale boomknuffeldag. Wie binnen de wolven 

de grootste knuffelaars zijn, dat weten we al een beetje. maar zijn jullie ook grote 

boomknuffelaars. Gelukkig staan er op het scoutsterrein verschillende bomen, dus kunnen 

we dit uittesten. 
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Zondag 19/03 (14u-17u): carnavalvergadering 

Het is eindelijk zo ver!! Weer de tijd van het jaar met de lange reclamestoet, veel confetti, 

veel snoepen en mooie wagens. Als je niet wil volhangen met confetti, zou je je beter 

verkleden. 

 

Zaterdag 25/03 (14u-17u): snoepverkoop 

Vandaag gaan we veel snoepen verkopen, zodat we op kamp een leuke activiteit kunnen 

doen. Verdere info volgt nog. 

Zondag 02/04 (14u-17u): snoepverkoop  

Afhankelijk van hoeveel snoepen jullie vorige week 

verkocht hebben, doen we vandaag een beetje 

verder. Maar we gaan zeker ook genieten want het 

is weer vakantie. En dat is al weer lang geleden. 

 

Zondag 09/04 (14u-17u): Pasen→ geen vergadering 

Vrolijk paasfeest! geen vergadering 

Zondag 16/04 (14u-17u): paaseitjes vergadering 

 Zelfs als je niet van Pasen houdt niet van chocolade of ei dan nog het een prachtig feest 

want de lente is dichtbij. Maar wij denken dat iedereen van Pasen houdt, daarom vieren we 

het een week later nog eens. 

Zondag 23/04 (14u-17u): fiets vergadering 

 

Net als Wout van Aert, Tom Boonen en Eddy Merckx 

springen we vandaag op ons fiets en bouwen we de 

scouts om tot een heuse fietsbaan!! Kom allemaal met 

knie, elleboog, gebitsbeschermer en helm naar de scouts 

want veiligheid gaat boven alles. 
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Zondag 30/04 (14u-17u): De Mol vergadering 

 Beste vrienden, vandaag staan jullie voor de grootste uitdaging in jullie leven. Jullie moeten 

een uitdagende opdracht voltooien en tegelijk de mol zoeken.  Het is waarschijnlijk de enige 

kans om ooit mee te mogen doen aan de mol, dus ik zou niet twijfelen. De winnaar gaat naar 

huis met de ….?? 

 

Zaterdag 7/05 (14u-17u): Sportdag 

 Vandaag halen we onze sportiefste outfit vanonder het stof en scherpen we onze conditie 

wat aan. Verdere info volgt nog. 

Zondag 14/05 (14u-17u):speurtocht vergadering 

Als je dit kan oplossen, moet je zeker komen, want we gaan je goed kunnen gebruiken. Als 

je het niet kan oplossen, kom ook zeker maar want jij bent zeker goed in andere raadsels. 

.... . - / --. .- .- - / . -.-. .... - / .-.. . ..- -.- / --.. .. .--- -. 

 

Dit is ook de laatste zondag vergadering, vanaf volgende week is het weer op vrijdag 

  

  

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 

 

 

 

 


