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WOLVEN DINGO’S 
  

Jooooo, welkom bij het eerste Huberke van het nieuwe scoutsjaar. Het gaat 

megazaligdemaxvetcool worden dit jaar. Zoals jullie al gezien hebben zal onze tak dit 

jaar Wolven Dingo’s heten. Aangezien de vergaderingen dit jaar grotendeels buiten 

doorgaan, vragen we om telkens tegen elk weer gekleed te zijn.  

 

Wist je datjessssss. 

Wist je dat  

• Corona een broodjeaapverhaal is!!!!!!!! 

• Wolven dumax zijn!!!!!!! 

• Wolven Dingo’s nog veel duuuuuu maxer zijn! 

• Wij de gasten wel wil verwennen ze! 

• De wolvenleiding totaal niet kan schaatsen! 

• Lander een heel jaar geen eten krijgt als vieruurtje! 

• Laurens en Elien beginnen aan hun eerste jaar leiding! 

 

LEIDING WOLVEN DINGO’S 
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Vergaderingen 
 

Zondag 20/09: Overgang 14u - 17u 
 
In deze vergadering gaan we over!  … ja duuh, das duidelijk ehja. Anders zou het geen 

‘Overgang’ heten hè. Moeten we hier nu echt meer uitleg bij geven???? Ohjaaaa, vergeet 

jullie vuile kleren niet aan te doen!!!! 

🤠 

 
 
 
 
 
 

Zondag 04/10: Takeaway + diashow@home  

Vandaag is er geen vergadering op de scouts maar wel thuis in jullie zetel! Dit 

jaar organiseren we Sint-Hubertus Takeaway + diashow@home. Geniet van onze heerlijke 

boxen terwijl je naar de diareportage kijkt. Voor meer info kunnen jullie een kijkje 

nemen in jullie mailbox of op onze facebookpagina. 

 
 

Zondag 04/10: Kipvergadering 14u - 17u 
 
Kukulekuuuuuuuuuuuuuu! 

Tok tok toktoktok, tok toktok. Toktok-toktik? 

…tik tok toktoktok. 

Tock toktok tocktock tokkk. Tok tokkk!  

 
(Vertaling: Goeimorgen, doe vuile kleren aan! 

Grts, Mister Kip) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QPJuzb9I870 

leer deze tekst maar al zeker uit het hoofd!!! 

Kukulekuuuuuu! 

 

Zondag 11/10: yung-Pirates vs. Vikings vergadering 14u - 17u 
 
Aaaaarghhh pirates, wie heeft er nu de meeste 

macht over Merelbeke Flora? De Pirates of de 

Vikings? Op deze vergadering komen we het 

eindelijk te weten! 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QPJuzb9I870
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Zondag 18/10: Tik-Tok-vergadering (Aka kipvergadering 2) 14u-17u 
 

#fyp #TikTok #foryou #foryoupage 

#followme #cute #funny #viral #belgie 

#belgium #sinthubertus #wolven 
#dingo’s #elinevinddingo’sechtsupercu-

utee 
 

 

Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging (geen vergadering) 
Trek jullie scoutskleren aan en ga ermee naar school! Toon dat jullie 

echte scouten zijn! Sint-Hubertus till we dieeeeeeeee!!!!!!!!!!  

 
 

 
 
 

Zondag 25/10: Expeditie robertason 14u - 17u 
Aan de hand van allerlei proeven komen we te weten welke Dingo er de beste 

Robertason is van Hubertus. Trek nog eens jullie vuile kleren aan want het zal nodig 

zijn, JAAALOHAAA. 1 tip, hou je tijdens de avond voordien wat in!!!! 

 

Zondag 01/11: Leer de leidink schaatsen vergadering 14u – 17u 
 
Blijkbaar kan de leiding echt nie schaatsen. Kunnen 

jullie hen dit aanleren??? We blijven vandaag op de 

scouts maar hopen gewoon dat de vijver aan het 

welpenterrein bevroren is.  
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Zondag 08/11: Bufalloooooovergadering 14u - 17u 
 
Deze vergadering wordt een verassing! We gaan echt nie zeggen over wat 

het gaat, en zeker nie over voetbal ofso… Gewoon iets met een bal 

 
 
 

Zondag 15/11: Worstelvergadering 14u - 17u 
 

 
 

Zondag 22/11: Moose bar-vergadering 14u - 17u 
 

We weten allemaal wel wat de favoriete 

plek is van de doorsnee wolf: de 

moosebar in oveepee natuurlijk. Lekker 

dansen op klassieke après ski muziek en 

genieten van een lekker warm drankje. 

Vergeet zeker je lekker warme ski kledij 

niet, en zorg ervoor dat je nog niet te 

veel gegeten hebt. Want we gaan 

knallen!!!  

 

Zondag 29/11: DE MOL-vergadering 14u-17u 
 
Vandaag hebben we een MOL bij de Dingo’s. Hij gaat 

alle spelletjes proberen saboteren. Een vergadering vol 

bedrog en drama. Hou jullie speurdersjassen maar klaar 

want op de MOL zijn hoofd staat een dikke prijs!!!!!!!! 
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Zondag 06/12: Sinterklaasvergadering 14u - 17u 
Allooooooookeeeessssss, hij komt er weer eens 

aan. Hopelijk allemaal braaf geweest dit jaar. De 

Sint en zijn pieten hebben jullie goed in de 

gaten gehouden. Wij hebben van horen zeggen 

dat de Sint zijn pieten extra zakken meeheeft 

omdat sommige Dingo’s het wa te bont hebben 

gemaakt. Maar dat is van horen zeggen he. Tot 

sebiet he.  

 

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). 

 

Onze contactgegevens: 

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

wolven[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Dingo’s. 

 
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Laurens: 0495278318 

Eline: 0460973860 

Lander: 0493549593 

Pieter: 0473991427 


