
Wolven Dingo’s 
Vergaderingen 
Zondag 07/03: Bake off-vergadering (14u - 17u) 

Hey how alles goed? Ik moest dit tekstje schrijven, want anders mag ik nie mee op kamp van boze 

Pieter. Hopelijk is dit goed PIETER!!!! Oh ja we doen Bake Off vergadering deze zondag, dus pak je 

beste bakkershoed mee.  

X Groetjes 

Lieve Lander 

PS. Ik heb mijn schoolwerk effe aan de kant geschoven om dit te schrijven. 

 

Zondag 14/03: K2 zoekt K3 vergadering (14u - 17u) 

Joooow, mijn mattie Gert heeft mij onlangs gebeld om 

te vragen of ik graag K2 wil joinen (ofja K3 idk), maar 

omdat ik niet echt overweg kom met Marthe heb ik 

dit jammer genoeg toch maar geskipt. Ik heb hem wel 

gezegd dat er wel wat potentieel bij de Dingo’s zit 

(jullie dus voor de genen die het nog niet doorhadden 

EN NEEN WE ZIJN GEEN DILDOS!!!!) dus ja uuuhm doe 

jullie best, en misschien kom je binnenkort wel heeel 

goed overweg met Gertje        

X Lander  

AUB PIETER!!!!  

 

Zondag 21/03: Zille en Pieter zijn jarig vergadering (14u - 17u) 

Happy birthday to you 

Happy birthday to you 

Happy birthday, dear Zille (en om 

persoonlijke ‘kampredenen’: ook Pieter) 

Happy birthday to you 

Ja twordt een fiesjen eh!!! 

X Laurens (hij wou ook eens credit) 

 

AUB PIETER!!!  



Zondag 28/03: Vaccinatievergadering (14u - 17u) 
Iedereen wie nie gevaccineerd is en da wel graag eens wilt doen, moet zeker afkomen want tis 

namelijk vaccinatievergadering.  

! Om legale redenen kunnen we jullie wel niet voor echt vaccineren !       

(Misschien kan de winnaar van de K3 vergadering wel iets fixen bij ons Gertje, alleja want die is toch 

zowa de rijkste gast van Belgiu ofso, allez allesinds vree rijk)  

 

X Eline (zo nu is iedereen eens vernoemd) 

 

AUB PIETUR!!!! 

Zondag 04/04: Pasenvergadering (14u - 17u) 
Deze vergadering draait helemaal rond Pasen (tip van 

de dag: vergeet de hoofdtletter ‘P’ nie als ge pasen 

schrijft!!!), ge weet wel die eiers van chocola en die rare 

paashaas.  

Verkleed u in de paashaas (of een ei als ge da leuker 

vindt)  

X Lander 

AUB PYTER!!!! 

Zondag 11/04: Scoutskampvergadering (14u - 17u) 

PLSSS PIETER MAG IK NU MEE OP KAMP!!! 

Ahja we leren kampdingen (sjorren, tent opzetten EN 

LEREN ZWIJGEN ALS GE MOET SLAPEN enzo)  

X Lander  

AUB PETER!!!!! 

 

Zondag 18/04: Flora beats color run vergadering (14u - 17u) 

DOE EEN WITTE T-SHIRT AAN!!!!!!!   Pfff ohneee Flora Beats, amai ik ben blij da da niemeer bestaat 

ze wajow. Ahzone stommen fuif. NEENENENENENENENE MOPKEE!!!! DA WAS ECHT DUMAXXX!!!!        

maja kijk kzal er nie al te veel over praten, want jammergenoeg hebben jullie dit niet kunnen 

meemaken. Maar niet getreurd speciaal voor jullie organiseren we de enige echte FLORA BEATS color 

rVERGADERING, zodat jullie dit ook eens kunnen beleven. Tis color vergadering, ofja colour 

vergadering voor de Britten onder jullie. Ahja wacht of kleur vergadering voor de nederlanders/ 

vlaamsen onder jullie. Ofja Couleur vergadering voor moesten er ook Franstaligen bij ons zitten, of 

voor de Spanjaarden: Color (ja lap de Spanjaarden kon ik daarnet dus blijkbaar ook vernoemen), de 

Albanezen: ngjyrë vergadering, voor de Chinezen: 颜色 vergadering (voor degene die geen Chinees 

kunnen lezen, hier staat dus: Yánsè) Maja soit zo kunnen we blijven doordoen eh, wa ik dus wil 

zeggen is: TIS DUS ME KLEUR TE DOEN!!!! Doe misschien kleren aan die vuil mogen worden.  



Zondag 25/04: Sportdag (14u - 17u) 

Verdere info volgt via mail!!!!! 

Wist je datjesssssssssssssssssssss…  

➔ …Lander niet mee mag op kamp?? 

➔ …Tuur niet op zijn woord te vertrouwen is??? 

➔ …we geen frituursnacks meer voorschotelen??? 

➔ …we op een zonnige zondagmiddag bij Zille mogen gaan zwemmen??? 

➔ …Billie-Louise een oogje heeft op Janis??? 

➔ …Karsten geen vieruurtjes meer krijgt als hij voor 4u achter een vieruurtje zaagt?? 

➔ …er nu ook een podcast is over de Sint-Michielsschool???? 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek. 

✓ Een beige scoutshemd. 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

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

groepsleiding). 

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 

 


