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Zondag 2 oktober  
Joehoe de leukste tijd van het jaar begint weer! Vandaag is het tijd om elkaar te leren 
kennen en om jezelf in te schrijven op de enige echte startdag! Jullie worden verwacht om 
14u in het park van Hoeilaart en jullie mogen weer naar huis gaan om 15u30. 1… 2… 
3…. START!!!!!!!!!!! 
 
Zondag 9 oktober  
Hey wolfjes vandaag is het tijd om jullie uit 
te pakken en jullie te bewijzen. Want 
vandaag nemen wij het tegen jullie op in 
het grote leiding tegen wolven spel!!!! Kom 
met zoveel mogelijk wolfjes naar de 
joengele om 13u45. Na een zware strijd 
mogen jullie weer thuis gaan rusten om 
17u 

14, 15, 16 oktober  
WIJ GAAN OP WEEKEND 
JOEPIEJAJEEJ!!!!!! 
Laat voor woensdag 12 oktober weten aan 
Esmee(04 79 18 01 87) of je mee kan. 
Verdere info volgt nog…  
Dikke kus jullie favo leiding  

 
Zondag 23 oktober  
Hoipiepehoi wolven en wolvinnen vandaag 
trekken wij onze stoutste schoenen en 
trekken wij op pad naar het 
BOSSSSSS…Wat we daar gaan doen 
zullen jullie dan ontdekken. Jullie worden 
verwacht stipt om 13u45 aan de joengele 
en jullie mogen weer naar huis op 17u. Tot 
dan rakkers! 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Zondag 30 oktober  
GEEN SCOUTS :(((( Dit jaar gaan wij op kamp naar Nederland dus 
wij moeten alvast alle kazen gaan proeven. Hier zie je hoe 
kwikstaart alvast alle kaas van zijn pizza aan het peuzelen is… 
Tot volgende week!!!  
 
 

 
Zaterdag 5 november  
BOEEEEE!!!!!!!!!!! Jaja beste vrienden, het is eindelijk zo ver. 
HALLOWEEN staat voor de deur! Dus verkleed jullie zo 
angstaanjagend mogelijk want wij gaan trick or treaten!!! Jullie worden 
verwacht om 18u aan de joengele met je engste outfit aan!!!!!! En 
jullie mogen weer naar huis met jullie buit om 21u 
Griezelige groetjes                                                                           
(heks kameleon) 

 
 
Zondag 13 november  
Dag wolfjes vandaag is het tijd om jullie slimheid te bewijzen. Wij 
gaan jullie namelijk ondervragen met ultramoeilijke vragen. Dus 
bereid jullie alvast voor op de challenge van de eeuw. Om 13u45 
worden jullie verwacht aan de joengele en om 17u mogen jullie 
weer naar huis. Tot dan!  
x professor ringstaartmaki x 
 

Zondag 20 november  
Dag wolfjes, 
Vandaag staat jullie de grootste verrassing van de eeuw te 
wachten… kom allemaal maar snel naar de joengele om te 
weten wat we allemaal gaan doen! Om 13u45 afspraak aan de 
joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis !  
We wuiven jullie tegemoet. Zo hard dat tevreden beermarter er 
zo uit ziet.  
Oh my days, wat een wind… 
 
Zondag 27 november  
Wij zijn op wereldreis dus vandaag spijtig genoeg GEEN SCOUTS voor 
jullie. Momenteel in de jungle op bezoek bij tijger agame. Rawrrr! 
 
Groetjes van jullie oh zo leuke leiding! 
 


