
 

 

WOLVEN 
 

 
Zondag 1 mei 
Na al die zoektochten van; kabouters, draken, pokémons en 
nog zoveel meer, die jullie leiding hebben moeten doorstaan. 
Gaat jullie leiding eindelijk op ontspanningsweekend. We zijn 
een weekendje weg naar een 3.2 spa resort (niet slecht dus). 
Het is hierdoor  spijtig genoeg geen scouts, maar we zien jullie 
volgende week allemaal graag terug. 
 

 
Zondag 8 mei 
Knibbel knabbel huisje, wie knabbelt er daar aan mijn huisje? 
Snibbel snabbel zoen, wat gaan we vandaag doen? 
Knibbel knabbel keesje, zwellie zwalm is een beestje 
Sibbel snabbel beglanzing, vandaag wordt één grote verrassing!!! 
Kom dus ALLEMAAL om 13u45 naar de Joengele!!! Om 17u mogen jullie allemaal uitgespeeld naar 
huis. 
 
Zondag 15 mei 
Mirte is vandaag haar toverstok kwijt (ons ree’tje is stiekem een heks). Nu 
heeft ze wel een probleem want als jullie stout zijn kan ze jullie niet meer 
omtoveren naar kleine ratjes… 
Wat staat er dus vandaag op de planning een mega grote zoektocht naar haar 
toverstok (die sabrina noemt).  
Inschrijven voor de zoektocht kan om 13u45 aan de balie van de Joengele en 
hopelijk hebben we hem gevonden tegen 17u wanneer jullie allemaal terug 
naar huis mogen. 

 
 
Zondag 22 mei 
Vandaag gaan Fien en Jessica trouwen!!!!!! Wat betekent 1 groot 
trouwfeest (JOEPIEEEE!!!!). Aangezien Jesseica al hun geld heeft 
uitgegeven aan plantjes voor decoratie, was er niks meer over om eten 
te kopen. Wat heb je dus nodig op dit grote trouwfeest: een 
lunchpakket waar een lekker maaltijd in zit, een goed humeur en vele 
kusjes voor het bruidspaar. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om 11u30 
aan de Joengele en om 13u30 mogen jullie met jullie maagzakjes 
gevuld naar huis. 
 
 
 



 

 

 
Zondag 29 mei 
Chiqui en Cyriel, het komische duo ‘dubbel C’, doen 
vandaag hun auditie bij The Voice. Hierdoor is het 
spijtig genoeg geen scouts. Door de beperkte 
plaatsen in de zaal zal alleen de leiding dit mooie 
engelengezang al kunnen aanhoren. Jullie zullen nog 
even moeten wachten tot het wordt uitgezonden op 
de beeldbuis. 
 
 
 
 
Wij vonden het alvast een super tof jaar met jullie en ontvangen jullie graag met open armen op 
kamp (hopelijk komen jullie allemaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx - toegewijd konijn - uitbundige griend - goedhartige ree - vredelievende patrijs - zalm - python - xxx 

 
ps: voor de 1ste jaars die mee gaan, onze totems staan hierboven dus je kan ze al leren voor je 
belofte (spannend) 
 
pps: jullie krijgen een kusje van Python 
ppps: jullie krijgen een nat likje van vredelievende patrijs 
pppps: jullie krijgen een dikke knuffel van toegewijd konijn 
ppppps: jullie krijgen een druppel liefdesdrank van goedhartige ree 
pppppps: jullie krijgen een schommel van zalm  
ppppppps: jullie krijgen een stevig handje van uitbundige griend 
 

DHAAAAGGGGGG WIJ SPRINGEN NAAR DE KAMPKORREL DUS WE ZIEN JULLIE DAAR 
of op een mooie zondag deze maand 


