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WOLVEN DINGO’S
Jooooo, welkom bij het tweede Huberke van het nieuwe scoutsjaar. Ook tijdens deze
vergaderingen gaan we zo veel mogelijk buiten spelen. Zorg dat jullie genoeg warme kleren
aan doen. Pak tijdens de vrijdagvergaderingen telkens jullie zaklamp mee. Vergeet jullie
drinkfles niet.
Link Whatsapp groep voor de ouders: https://chat.whatsapp.com/ESzSnf0OiDJFHHOn2aCMou
Wist je dat
-

Tuur de barman van dienst is?
Eline en Pieter een beetje verliefd zijn op elkaar?
We wormen in ons benen hadden?
Hajo een backflip kan?
en ook kan skaten?
dat er op kazoukampen wel eens knuffels worden gegijzelt?
Blauwe tongen in zijn?

Vergaderingen
Vrijdag 11/12: Reis rond de wereld-vergadering (19u-21u)
Er waren eens 6 maten die samen op wereldreis gingen. Een van de plekken waar ze op
reis gingen was de historische en magische plek Sint-Hubertus te Merelbeke. Te midden van
de bossen op ten Berg verstopten ze hun lekkere snoepen en frisdrank. En ze leefden nog
lang en gelukkig…

Vrijdag 18/12: Kerstfeestjuuuuuh (19u–21u)
Breng een cadeautje mee te waarden van 5 euro. We gaan keer een goe feestje geven
omdat het de laatste vergadering van 2020 is. Warm uw dansbenen al maar op want het
zal nodig zijn. Lets partyyyyyyyy!!!!

Vrijdag 25/12: Geen vergadering
Boeeeee. Geen vergadering omdat het kerstmis is. MERRY CHRISTMAS!!!!!!

Vrijdag 01/01: Geen vergadering
Gelukkig nieuwjaar!!!!!!!!!!!!!!!!! Alwier gien vergaderink moar nie getreurd, moatses!
Volgende wieke stoan we der were.

Vrijdag 08/01: Nieuwjaarspartyyyyy (19u–21u)
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Neem jullie favoriete bowlingball mee!!! XD Xp

Vrijdag 15/01: Filmvergadering (19u–21u)
We gaan een boek lezen!!! Neem allemaal jullie slaapzak mee!
trouwens da van da boek was een mopke, we gaan natuurlijk naar een audioboek luisteren.
Allez ma dan wel me beelden bij.

Vrijdag 22/01: De slimste DINGO van Sint-Hubertus (19u–21u)
Na deze vergadering gaan we eindelijk weten wie de slimste Dingo is van onze scouts.
Hopelijk zijn er vandaag veel Einstein-brains.

Vrijdag 29/01: Geen vergadering
We hebben het even gehad me jullie!!!!!!!!
Nenenene mopken eh, de leiding heeft een welverdiende vakantie na al dat studeren. Tot volgende
week!

Zondag 07/02: Fietsvergadering 14u - 17u
Belangrijk: Vergeet jullie fiets niet!

Zondag 14/02: Valentijnsvergadering 14u – 17u
Neem jullie liefje mee! Maar wel enkel als dat liefje bij de Dingo’s zit.

Zondag 21/02: Gezelschapspelletjesvergadering 14u - 17u
Samen gezellig kijken wat er op het schap in ons lokaal ligt. Pak jullie lievelingsspel mee!

Zondag 28/02: De Da Zien We Dan Wel Nog Vergadering 14u - 17u
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 eigen drinkfles.
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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: Dingo’s.
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Laurens: 0495278318
Eline: 0460973860
Lander: 0493549593
Pieter: 0473991427
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