
 

 

 

WOLVEN 

 

Vrijdag 2 december 

*zing in je mooiste stem tegen je kind* 

Zie ginds komt de stoomboot 

bij de joengele aan. 

Hij brengt je jullie leiding  

ik zie hen al staan 

Hoe springen hun beentjes  

het dek op en neer 

Hoe zwaaien de wolven 

al heen en al weer. 

 

How how how, de Sint is weer in het land en strijkt deze Vrijdag neer aan de joengele. Wil 

je er achterkomen of jullie kleine snoeperts wel braaf zijn geweest? Kom dan naar de 

Joengele van 20u tot 22u voor de intrede van de Sint en misschien wat cadeaus. 

 

Zaterdag 10 december  

Hoeilaart is een mooi dorp, met een mooie geschiedenis en met mooie mensen! Jullie 

kleinerds worden dus verwacht om alles te kennen van Hoeilaart. We gaan namelijk jullie 

Hoeilanderse kennis testen!!!  Wij vragen jullie vriendelijk om om 13u45 naar de Joengele 

te komen. Nadat jullie kennis is getest mogen jullie weer huiswaarts keren om 17u vanaf de 

Joengele.  

 

Vrijdag 16 december 

Dag liefste schatjes! Het is ondertussen zoooo koud dat iedereen het al weet: kerstmis 

komt eraan!!!! jipie!!! Geen betere manier om dat te vieren dan chocomelkjes te drinken op 

een kerstmarkt!! En wat wil het toeval?? De verkenners en de Jins verkopen vanavond 

allemaal heerlijke dingen op de kerstmarkt in Hoeilaart! Dit is GEEN activiteit, maar voel 

jullie vrij om de scouts te komen steunen! HOHOHO 

 

Zondag 18 december 

Ik wil niet veel voor kerst. Er is maar één ding dat ik nodig heb. Ik geef niets om de 

cadeautjes onder de kerstboom. Ik wil je gewoon voor mezelf. Meer dan je ooit zou kunnen 

weten. Laat mijn wens uitkomen. Alles wat ik wil voor Kerstmis ben jij. Ja! 



 

 

WIJ WILLEN DAT JULLIE KERST MET ONS VIEREN!!!! Wat komt daar bij kijken? Eten, 

vrienden, bomen, ballen, sneeuw, je zus en natuurlijk het belangrijkste CADEAUTJES! Jaja 

pak dus allemaal een cadeautje mee van max 5 euro (dit mag ook iets zijn dat je thuis hebt 

liggen maar niet meer mee speelt)waarmee je iedereen mee zou kunnen blij maken! Kom 

dus naar de kerstfuif om 13u45 aan de Joengele en je mag uitgefeest naar huis om 17u!!!!  

 

Zondag 25 december  

HO HO HO, vandaag is de leiding uitgenodigd op de babyborrel van Jezus Christus. Daarom 

is het jammer genoeg geen scouts. Ondertussen kunnen jullie alvast de zoektocht starten 

naar een geboortecadeautje voor onzen pasgeboren Jezeke. Hier wat ideeën die Maria ons 

heeft doorgegeven waarvan ze denkt dat haar kersverse zoon ze wel zal appreciëren: 

pindanoot, bedje, verf van Beter Wonen (jezus wenst GEEN andere merken zoals Levi’s of 

Gamma huismerk), Samsung Galaxy A32, bijhorende lader en een voetbal gehandtekend 

door koen kasteels 

 
Zondag 1 januari  
Kort maar krachtig: G E L U K K I G  N I E U W J A A R ! ! !  
De leiding moet even uitrusten van het voorbije jaar, dus geen scouts :( 
Dikke kussen van jullie kapoenen, 
de wolvenleiding (en heel veel succes met de nieuwjaarsbrieven) 
 
Vrijdag 6 januari 
…… Driekoningen, Driekoningen, geef mij nen nieuwen hoed, mijnen oude is versleten, mijn 
moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld ……. 
Vrijdag 6 januari worden jullie van 19u tot 21u verwacht aan de Joengele om van huis tot 
huis te gaan zingen! Vergeet jullie niet als mooie koningen en koninginnen te verkleden. 
 
Vrijdag 13 januari 
Wat we vandaag gaan doen is een heuse verrassing!!! Kom hem vrijdag om 18u ontdekken 
in de Joengele, en om 20u mogen jullie weer naar huis! 

Zaterdag 21 januari  
Vandaag de langverwachte activiteit…………………….TROMGEROFFEL………… Wij 
gaan ons lokaal verven!!!! Joehoe!!! Doe jullie slechtste kleren aan en kom om 19u naar 
de Joengele, om 21u mogen jullie naar huis als ons lokaal mooi geverfd is.  

Zondag 29 januari  
Joepie!!! Esmee wordt vandaag 22 jaar en daarom nodigt zij jullie allemaal uit op haar 
verjaardagsbrunch!! Jullie worden om 10u verwacht aan de Joengele, en om 12u mogen 
jullie weer naar huis! Neem allemaal iets lekkers mee om te eten, zodat we een gezellige 
picknick kunnen doen <33333333 
 
 
                                 

 


