
WO LV E N

Als het sneeuwt gaan we sleeën bij de boer. Als het regen gaan we met onze
laarsjes in de plassen springen. Als het hard waait gaan we zeilen en als de

zon schijnt vergeet je dan niet in te smeren!
 

Zondag 2 mei
Wat gebeurt er met een tomaat als die op een wolf wordt gegooid? Zijn deze beesten
allergisch voor de overheerlijke combo choco met appel? Hoeveel zeep heb je nodig
om 2 wolven te laten worstelen? Maar de belangrijkste vraag van al, waar is de avatar
als we hem echt nodig hebben? Om hoe laat begint de scouts? Om 13u45! Waar
spreken we af? aan de goeie oude Joengele! Wat moeten we aandoen? Scouts kleren
die zeker VUIL MOGEN WORDEN!! Wanneer mogen jullie terug naar huis? Om 17u!

zondag 9 mei 
"O grootmoeder, wat heb je grote oren!" - "Dat is om je beter te kunnen horen." -
"Maar grootmoeder, wat heb je grote ogen!" - "Dat is om je beter te kunnen zien." -
"Maar grootmoeder, wat heb je grote handen!" - "Dat is om je beter te kunnen
pakken." - "Maar grootmoeder, wat heb je een verschrikkelijk grote bek!" - "Dat is om
je beter op te kunnen vreten." En nauwelijks had de wolf dat gezegd of hij sprong uit
bed en verslond het arme Roodkapje in één hap. 
Waarom zijn wolven altijd zo slecht. Wij gaan tonen dat wolven ook lief kunnen zijn.
Jullie worden verwacht om 13u45 aan het POM gebouw en mogen terug naar huis
om 17u.

Zaterdag 15 mei
De leiding heeft van een buitenaards wezen een groot raadsel gekregen dat jullie
moeten oplossen. Als dat niet opgelost is tegen het einde van de dag dan zal er een
apocalyps plaatsvinden en zal iedereen veranderen in zombies! Maar dat raadsel zal
niet gemakkelijk zijn, en al helemaal niet makkelijk te bemachtigen. Daarom moeten
jullie je goed camoufleren en jullie beste sluip-skills meenemen, want die zullen jullie
nodig hebben! Wij verwachten jullie om 19u aan het POM gebouw en om 21u mogen
jullie (hopelijk als normale kindjes en niet als zombies) weer naar huis.



zaterdag 22 mei
Allerliefste wolven en wolvinnen, met spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat
dit de allerlaatste activiteit van het jaar is… MAAR wees niet te getreurd want dat
betekent natuurlijk ook dat we bijna op de allerleukste zeven dagen van het jaar
vertrekken!! Nog een paar weekjes aftellen en het is zover! Door alle leuke activiteiten
dit jaar zijn wij een echte wolvenroedel geworden. Wij kunnen dan ook niet wachten
om met jullie op kamp te vertrekken. Voor deze laatste activiteit mogen jullie om 19u
naar het POM gebouw komen om er een mooie, emotionele maar ook spetterende
afsluiter van te maken. Zie dat jullie maagjes al gevuld zijn. Om 21u mogen jullie weer
richting huis vertrekken. 
PS: vergeet geen zakdoekjes want traantjes zijn toegestaan.

Zondag 30 mei 
Bibe-di-babe-die-boe in de wei staat een koe
Rits rats sla daarnaast een vla 
Hokus pokus pats rechts daarvan een luchtmatras
Flik flak cent die matras licht in een tent
Foei fout stouts vandaag is het geen scouts
Zus kuch mug, wij zien jullie allemaal graag op kamp terug.
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