
 

 

WOLVEN 

 

 

Zondag 5 februari  

Dag paloetertjes, vandaag moeten wij naar de trouw van Kobe en Esmee. Nora heeft al mega veel 

stress want zij is de fameuze weddingplanner. Emma de bemma is de domme tante van het feest 

en Miel is de pastoor van dienst.  Heel jammer voor jullie want jullie zijn niet uitgenodigd en het is 

dus ook geen scouts. Kiss Kiss Kiss jullie favo leiding.  

Zondag 12 februari  
Jaja liefste wolfjes vandaag is het de allerleukste activiteit van het jaar ………… 
VALENTIJNSDAG!!!!!!!!! Vandaag draait het dus enkel om liefde. Kam jullie haartjes, doe 
een lekker geurtje op en kom naar de Joengele om 13u45 om te ontdekken wie jouw 
geheime aanbidder is… 
Om 17u mogen jullie helemaal verliefd terug naar huis <3 <3 kusjes jullie favo leiding.  
 

Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat 
komt er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook 
lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar 
schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). 
Ook houden we de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan 
met de ouders en terug te keren met de ouders. Natuurlijk 
moeten niet alle mama’s en papa’s rijden want in één auto 
kunnen natuurlijk meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand 
al een beetje af zodat zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en 
vertrekken dan daar samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald 
aan de Joengele. De ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de 
schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Vrienden, wij hebben spijtig nieuws… alle vuilnismannen zijn ziek waardoor de Doenders echt heel 
boos zijn. Duuuuuuus wij hebben besloten om hun taak over te nemen en in hun plaats het afval op 
te halen! kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis! 
 

 



 

 

Zondag 5 maart  
BOB DE BOUWER, KUNNEN WIJ HET MAKEN? BOOOB DE BOUWER NOUW EN OF!!!!!!!  
Jaja beste vrienden, vandaag is het zo ver, wij gaan ons lokaal een serieuze make over geven. Dus 
kom allemaal in jullie meest praktische werkkledij naar de Joengele EN PAK ALLEMAAL EEN 
ZWEMBRIL/ZONNEBRIL EN HELM MEE!!!!!!!!!!! om 13u45. Na een vermoeiende maar vooral 
onvergetelijke activiteit mogen jullie om 17u weer naar huis. Dikke zoen van je kapoen de leiding.  
 
Zondag 12 maart  
PROBLEEM! De inspecteurs voor gebouw veilig- en mooiheid zijn langs gekomen en het trekt op 
niks zeggen ze. We zullen dus aan de slag gaan met onze slechte kleren en gaan ons lokaal laten 
blinken. Kom met jullie creatieve breinen om 13u45 richting de Joengele. Als alles in orde is dan 
kunnen jullie het gebouw weer verlaten om 17u! Tot dan wolverige wolven x jullie leiding. 
 
Zondag 19 maart  
Liefste wolfjes, vandaag staat er jullie weer de grootste verrassing van de eeuw te wachten… kom 
naar de Joengele om 13u45 om te ontdekken wat en om 17u mogen jullie helemaal verrast weer 
naar huis. Veel liefde van jullie leiding.  
 
Zondag 26 maart  
Miel heeft al zijn benen gebroken en wij moeten hem spijtig genoeg allemaal gaan verzorgen. 
Daarom is het voor jullie vandaag dus spijtig genoeg geen scouts.  
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