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HubeËêrke 2 2021 
 

Vrijdag 10/12: Warmste week Vergadering (19u – 

21u/22u) 

“Kunnen zijn wie je bent”, dit  is het thema van de 
Warmste Week anno 2021.Wij vinden dit in de scouts ook 
een zeer belangrijk thema! Daarom willen wij dit thema 
vandaag zeker promoten.  

 

 
• PS: iedereen die dit niet promoot, is een mietjuuu! 

 

 

 

Vrijdag 17/12: secret santa receptie Vergadering (19u – 21u/22u) 

Omdat wij elkaar niet zien op de feestdagen, gooien we ze 
allemaal bijeen. Dus kerst, oudejaarsavond en nieuwjaar vieren 

we allemaal op één avond.  
Verwacht dus maar een 

superfantastischcooleleukegekkeindrukwekkende-
amusantecharmantelekkere receptie. Daarbij doen we ook een 

megagigantischesuperwijzeprettigedollehartverovendeplezierige 
secret santa, waarbij iedereen één cadeautje ter waarde van 5 

euro meebrengt.  

 

 
• PS: iedereen die niet chic verkleed komt, is een mietjuuu! 

 

 

Vrijdag 24/12: Geen vergadering 
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Vrijdag 31/12: Geen vergadering 

 

 

Vrijdag 07/01: drie koningenvergadering Vergadering (19u – 21u/22u) 

Om voorbereid naar deze vergadering te 
komen, moet je zeker deze tekst vanbuiten 
kennen!!!!! 

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij'ne nieuwen hoed; 

M'nen ouwe is verslete, 

'smoeder mag 't nie weten. 

'svaoder heget gèld 

al op de rooster geteld 

• PS: iedereen die niet als een koning 
verkleed komt, is een mietjuuu!! 

 

Vrijdag 14/01: schuifelen op ijs vergadering vergadering (19u – 21u/22u) 

Deze vrijdag gaan we……..… 
schaatsen!!!! of dat goed komt met 
de dingo’s, zullen we dan wel nog 
zien.  Kleed jullie dus allemaal zo dik 
en warm mogelijk, wij willen geen 
dingo’s meer herkennen.  

• Verdere info volgt nog via de 
dingo Whatsapp groep 
• PS: iedereen die een pinguïn 
gebruikt tijdens het schaatsen, is een 
mietjuuu! 
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Vrijdag 21/01: nachtspelvergadering Vergadering (19u – 21u/22u) 

Deze vrijdag gaan we griezelen in het donker, 
maar ook niet te donker. Neem daarom zeker 
een zaklamp mee!  

• PS: iedereen die bang is in het 
donker, is een mietjuuu! 

 

 

 

Vrijdag 28/01: grote knikker Vergadering (19u – 21u/22u) 

Als je de titel niet begrijpt van deze vergadering, zullen we hem 
maar eens verduidelijken. Deze vrijdag is het bowling 

vergadering!!! Joepieee :)  

• Verdere info volgt nog via de dingo Whatsapp groep 
• PS: iedereen die hekjes gebruikt tijdens het bowlen, is een 

mietjuuu! 

 

 

 

 

Vrijdag 04/02: Geen vergadering  

WIJ GAAN SKIËN OoOoOOoOO 
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Zondag 13/02: baby met vleugels en pijl en boog (zonder scherpe punt in de vorm van een 

hartje) Vergadering (Kleine takken: 14u- 17u) (Grote takken: 13u30-17u30) 

Wij merken dat de jongens en meisjes nog geen fan zijn van elkaar. 
Daarom zorgen wij ervoor dat die baby met vleugels en pijl en boog 

(zonder scherpe punt in de vorm van een hartje), cupido dus, eens 
langskomt bij scouts Sint-Hubertus om daar verandering in te brengen. 

Het zal dus een heel liefdevolle vergadering worden.  

• PS: Iedereen die geen handje durft vast te houden van het andere 
geslacht, is een mietjuuu! 

 

 

 

  

Zondag 20/02: 19 jaar geleden was het op deze dag om twee na acht 20/02/2002 20:02 

Vergadering (14u - 17u) (13u30-17u30) 

We zijn overtuigd dat jullie met dit weetje, 
veeeeeeeellll slimmer zijn geworden. Daarom 
moet je zeker naar de scouts blijven gaan, 
om nog oh zo interessante weetjes te weten 
komen.  

• Tip: als je een weetje wilt horen, is 
Tuur zeker de man waar je bij moet 
zijn.  

• PS: iedereen die vandaag niet afkomt 
met een weetje, is een mietjuuu! 

 

 

Zondag 27/02: Master Chef Vergadering (14u - 17u) (13u30-17u30) 

Wie de Master Chef is van 
de dingo’s zullen we deze 
vergadering te weten 
komen. Bewijs jullie 
kookkunsten vandaag op 
de scouts. 

 
• PS: iedereen die 
vandaag niet naar de 
scoutsvergadering komt, is 
een mietjuuu! 
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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@scoutshubertus.be met als subject: DINGO’S. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Lyas: +32 491 97 15 78 

Thibault Sierens: +32 492 76 97 71 

Thibau Smidt: +32 491 22 52 54 

Lotte: +32 468 11 65 21 

Eline: +32 460 97 38 60 

Ferre: +32 491 22 52 54 

 

 


