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Wolven Dingo’s 
Zondag vergaderingen 
Zondag 02/05: CorneeLyasVergadering (14u- 17u)  

Zondag komen er opnieuw 2 enthousiaste Jinners langs! Zij voorzien een vergadering en jullie mogen 

feedback geven (en wees maar streng, ja). 

 

Zondag 09/05: RiskVergadering (14u - 17u) 

Het strategische spel Risk is één van de populairste bordspelen in ons land. Het doel van het 

spel is erg simpel, het draait allemaal om het veroveren van vijandige gebieden. Jij moet hiervoor 

een leger zien op te bouwen, de troepen te verplaatsen en het gevecht aan te gaan met de 

andere spelers. Door middel van een eenvoudige dobbelsteenworp zal bekend worden of jij jouw 

vijand zal verslaan of verslagen zal worden.  

 

Zondag 16/05: RaadHetKampthemaVergadering (14u - 17u) 
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Vrijdag vergaderingen 
Vrijdag 21/05: Schotland Vergadering (19u - 21u) 

De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele 

clanspelen uit de hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar 

Highland Games gehouden, tegenwoordig ook buiten Schotland. Deze vrijdag 

worden de highland games op scouts Sint-Hubertus gehouden.  

 

Vrijdag 28/05: Frankrijk Vergadering (19u - 21u) 

Vergeet jullie fiets niet! Vandaag maken we een tourke in Flora met de 

fiets. De Dingo die als eerste op de parking staat met de fiets krijgt de 

bolletjestrui voor het beklimmen van de Bergstraat.  

 

Vrijdag 04/06: België Vergadering (19u - 21u) 
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Vrijdag 11/06: USA Vergadering (19u - 21u) 

https://www.youtube.com/watch?v=M11SvDtPBhA  

So I put my hands up 

They're playing my song, the butterflies fly away 

I'm noddin' my head like, yeah 

Movin' my hips like, yeah 

I got my hands up, they're playing my song 

They know I'm gonna be okay 

Yeah, it's a party in the U.S.A. 

Yeah, it's a party in the U.S.A 

 

Vrijdag 18/06: LaurensVergadering (19u - 21u) 

Laurens heeft een heel zwaar leven. Als enige van de leiding is hij nog aan het zwoegen voor de 

examens. Het jullie taak om hem vandaag een beetje in de watten te leggen. MAAR alleen vandaag, 

op kamp mogen jullie hem terug zoveel plagen als jullie willen.  

 

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). 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M11SvDtPBhA

