
       Wolven         

 
Woensdag 4 september  
Je bent jong! Je bent wild! 
En je voeten staan niet stil! 
Je bent hip! Je bent cool! 
Kom nu maar uit je luie stoel en 
doe de hippie-shake! ahahaha 
Doe het links, doe het rechts, en shake je blij! 
Doe de hippie-shake! ahahaha 
Doe de hippie, happy shake met mij! 
 
Om dit jaar te WINNEN met de lichtstoet moet onze choreografie piekfijn in orde zijn! Kom dus 
lekker SHAKEN van 14u tot 16u aan de joengele! 
 
Zaterdag 7 september 
Oehhhhhh mega super duper crazy spannend!! Wie oh wie gaat jullie nieuwe leiding worden dees 
jaar? Omdat te weten te komen gaan jullie naar ons SUPER leuk OVERGANGSSPEL moeten komen! 
Wat we jullie al wel kunnen zeggen is dat het de awesomste leiding is van gans de wereld. Kom 
allemaal zeker tegen 19u naar de joengele. Tegen 21u mogen jullie mamies en papies jullie veel 
wijzer komen halen.  
 
Woensdag 11 september 
Oeeeelaaalaaa jajaja het is bijna zover!!! De feesten waar we al een jaar lang naaruit kijken kunnen 
bijna beginnen! Maarrrr om van jullie stijve stokstaartjes echte dansers en danseressen te maken 
moeten we jullie dansmoves eerst nog wat finetunen! Neem je soepelste dansoutfit dus al maar uit de 
kast en kom mee daaaanseeeen van 16u tot 18u aan de joengele!  
 
Zaterdag 14 september  
 
Festivola organiseert dit jaar een geweldige activiteit voor kinderen in ons Scoutsdorp. Iedereen is 

oorgaan tussen 14u en 17u. Baraka, fanatieke 
koffieliefhebbers, bieden heerlijke koffies aan waarvan de opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker 
gaat.  
 

vandaag is het grote moment waar jullie swingende beentjes al zo lang op zijn aan het wachten!!!! 
18u aan de Joegele 

om nog een laatste keer te oefenen zodat we zeker beter zijn dan de chiro ;) Vergeet zeker jullie 
verkleed kleren niet!!! Zie voorwoord voor extra informatie!  



Zondag 15 september
Om onze overwinning van gisteren nog eens dubbel en dik te vieren zijn jullie vandaag vanaf 12u 
allemaal welkom in ons scoutsdorp om een dubbele en dikke bamburger naar binnen te smakken 
HMMMM en te genieten van onze gezellige BBQ! Neem al je broers, zusse
en vissen mee! TOT DAN XXX 
 
Zondag 22 september 
Na de LEUKSTE BESTE feesten van ons leven is de leiding allemaal iets kwijt geraakt in het 

FBI 
en de SUPER SECRET geheime dienst van Hoeilaart dus jammer genoeg zal er GEEN SCOUTS 

  
 
Zondag 29 september  
YESYESYES we hebben eindelijk al onze verloren voorwerpen teruggevonden!! Jippiee jaaa jeeej! 
Maar na die lange speurtocht is de leiding doodmoe en zal dus nog een weekendje moeten rusten! Er is 
dus GEEN SCOUTS vandaag :((((  
 
Zondag 6 oktober 
Nu dat jullie jullie leiding weten en goed uitgerust zijn na de druivenfeesten, is het tijd voor onze 
eerste gezamenlijke missie : startdag YEEY. Om deze missie tot een goed einde te brengen moeten 
jullie om 13u naar het park komen. Nadat onze missie geslaagd is mogen jullie met een GOED 
GEVOEL terug opgehaald worden om 16u door jullie persoonlijke chauffeurs.  
 
11,12 en 13 oktober 
Natuurlijk missen jullie de sfeer van het kamp al! Dat begrijpen we zeker en vast; wij ook hoor! Wat 
doen we daaraan? Gewoon terug gezellig gaan kamperen natuurlijk. Je leest het goed; wij gaaaaaaan 
op WEEKEND! We verklappen jullie natuurlijk nog niet waar we naartoe gaan. Belangrijke 
informatie is : Vrijdag om 20u afspraak aan de Joengele met een volle maag. Zondag mogen jullie 
terug naar huis om 12u. Wat hebben jullie allemaal nodig voor dit super coole weekend? Een 

we gaan echt KEI leuke dingen doen ;)! Tot dan allerliefste wolfjes!  
 
Zondag 20 oktober  
Tu tu tu tuuuuu! Jullie leiding is dit weekend op geheime missie in New York!! Er zal dus jammer 
genoeg GEEN SCOUTS gegeven worden vandaag. Maar tot binnenkort pattotters! xxx 
 
Zondag 27 oktober  
Scouts is mijn leven, wolf zijn is kei plezant, jullie leiding ziet jullie echt super graag! Wat betekend 
dat? Gewoon naar de Joengele komen om 13u45 en al wenend naar huis gaan om 17u!  
 

Heel veel liefde van jullie onbekende (bijna bekende) leiding! Dit gaat weer een knaljaar worden 
jongens en meisjes, hou jullie maar vast aan de takken van de bomen! 

 

 


