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IntroductieeeëEeee  
 

Thibau: 

 

 
Blijkbaar zijn jullie een hele leuke groep want na 3 jaar kiest hij ervoor om nog een jaar 
opnieuw jullie leider te zijn. Het is te hopen dat jullie hem nog niet beu zijn!! 

Favoriete bestemming : Nederland       
 
 

Ferre: 

 
 

 
Sommige kennen Ferre wel al een beetje van vorig jaar, bij de welpen beter gekend als 
tabaqui! Misschien gaan jullie hem nu wel bij een nieuwe naam kennen, maar hij is nog 
steeds dezelfde speelvogel. 
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Lyas: 

 

 
Lyas is nog een groentje in de leiding, we gaan hem dus nog een beetje moeten opleiden! 
Dus wees maar niet te hard voor hem.  
 

Eline: 

 

 
Eline heeft jullie op klein kamp zooooo hard gemist, dat ze persé nog een jaar aan jullie wou 
leiding geven! Om er dit jaar nog een top kamp van te maken 

Favoriete bestemming: Italië             
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Lotte: 

 

 
Na een jaartje aan de allerkleinste leiding te geven, wou ze dit jaar toch graag een paar 
jaartjes ouder gaan. Hopelijk stellen jullie haar niet teleur! :)  

Favoriete bestemming: Australië         
 

Thibault: 

 

 
Zoals je ziet hebben we dit jaar 2 leiding met dezelfde naam. We zullen hier dus nog een 
oplossing voor moeten zoeken! Of natuurlijk heel gemakkelijk, je krijgt bij het roepen direct  
2 leiding! 

Favoriete bestemming: Deutschland über alles                  
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Zondag 19/09 (14u-17u): overgang 
Na een mooie zomer zijn we allen terug blij om weer van start te gaan met onze jaarlijkse 
overgang. Voor meer info zie mail 

24-25-26/09: Sint-Hubertusfeesten 
 
Zondag 03/10: geen vergadering → leidingsweekend 
 

Zondag 10/10 (14u-17u):  Terminalvergadering 
Heeeeeel toevallig komen we mekaar tegen aan gate 6. Eeeeeeeen we gaan op wereldreis! 
Komend jaar nemen we jullie mee naar verschillende plaatsen waarvan jullie serieus zullen 

verschieten! 

 
 
Zondag 17/10 (14u-17u): Tsjing, Tsjang, Tsjong, we’re going to Hong Kong  
Velen beschouwen het als de hoofdstad van China, maar niets is minder waar. Daarvoor is 
deze stad zeker niet minder waard dan eender welke stad! We steken ons vol met rijst, 
bami, kroepoek,… De échte specialiteiten van de Lee Garden aan het eind van onze straat.  
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Zondag 24/10 (14u-17u):  Bim, Bom, Bam, we’re going to Amsterdam 
Deze stad staat vooral bekend om zijn vele bruggetjes, fietsers, koffiehuizen en kroket uit de 

muur. Don’t worry, be happy! Deze voetbalgekke stad is voor jong en oud. 

 
 
Zondag 31/10 (14u-17u):  Hiep, Hiep, Hoeraaa, we’re going to Ibizaaa 
Hey, we’re going to Ibiza. Zoals de Vengaboys zo mooi hebben gezongen! 
https://www.youtube.com/watch?v=FjQMvlbSHvo&ab_channel=Vengaboys 

 
 

05-06-07/11: wolvenweekend 
Informatie volgt! #spaneeunddddd 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjQMvlbSHvo&ab_channel=Vengaboys
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Zondag 14/11 (14u-17u): Ri, Ra, Ro, we’re going to Caïro 
Piramides, Farao’s, Sfinxen, Mummies, Indiana Jones, zandbak, woestijn, kamelen, oases, 
Moses, de Nijl, de 7 plagen,vallei der koningen… Het zijn er teveel om op te sommen! Kom 
gewoon af en ge zult wel zien wat we ermee doen.  

 
Zondag 21/11 (14u-17u): Vi, Va, Vat, we’re going to Rabat 

Niet Marrakech, maar Rabat is de hoofdstad van Marokko. Thee drinken, ons vol steken met 
Dadels,… Veel te veel lekkerheden om op te noemen. Ook dit is een hele mooie stad! Onze 

inspiratie begint stilaan op te geraken dus gaan dan bijna afronden.  

 
 
Zondag 28/11 (14u-17u): Do, Re, Mi, we’re going to Thessaloniki 
Uit ervaring kunnen we zeggen dat dit GEEN aangename stad is! Het is vies, vuil en vettig! 
Wenst u ooit een reis te maken naar hier?! NIET DOEN!!!!  
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Zondag 05/12 (14u-17u): sinterklaas 
 

Wie horen we daar prachtig zingen? 
Wie staat te dansen en te springen? 

Sint zal zeker een cadeautje doen 
in jouw klaargezette schoen! 

- De Rijmpiet 

 
 
Ok, we zijn er ein-de-lijk vanaf. Dit moeten we nog maar 3 keer dit jaar en we kunnen weer 
op kamp gaan. Aftellen geblazen!  
 
Voor bijzonder dringende, grappige, leuke, moeilijke, vragen kunnen jullie ons bereiken op: 
wolven@scoutshubertus.be met het onderwerp DINGO’S 
 
Jullie kunnen ons ook bereiken op volgende gsm-nummers: 

- Eline: 0460973860 
- Lotte: 0468116521 
- Smidt: 0491225254 
- Sierens: 0492769771 
- Lyas: 0491971578 
- Ferre: 0471451245 

 

Graag herinneren we jullie nog even aan het perfecte uniform:  

✓ 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) 

Uiteraard kleden jullie zich wel naar de weersomstandigheden! 
 
 
PS: Dat laatste was een mopje heeee, wij vinden het mega leuk om dit te doen en hebben 
gekveel zin in dit jaar!!!!!!!!!!!!!! 

mailto:wolven@scoutshubertus.be

