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Liefste Wolfjes  
We stellen ons direct even voor, maar eerst een paar praktische 

zaken. 

 

● Dit jaar worden de aanwezigheden bijgehouden. 

● Je moet minimum 15 keer naar de vergaderingen komen om 

mee te mogen op kamp. 

● De leiding zou graag op voorhand weten als je niet aanwezig 

kan zijn.  

 

Jullie leukste leiding ter wereld: 

Laurens:  

Deze goedlachse jongeman kent een deel van jullie van vorig jaar. Hij heeft 

beloofd zich dit jaar wel te gedragen en jullie niet meer te plagen! Laurens is 

niet zo slim dus voor domme mopjes kan je altijd bij hem 

terecht. 

 

Casper: 

Casper is de oudste maar ook de leukste leiding van heel de 

leidingsploeg! Hij gaat jullie dit jaar voor de derde keer het jaar door helpen als 

leiding en jullie leren zo leuk te zijn als hem.  

 

Marilou: 

Deze enthousiaste leidster begint met veel plezier aan haar tweede jaar leiding bij de 

wolven. Voor een probleem groot of klein moet je bij Marilou zijn. Met haar zorgzame 

karakter staat ze altijd klaar voor een babbeltje of een knuffel.  

 

Janne: 

Dit is voor velen een nieuw gezicht, maar wees niet bang om al je sappige 

roddels aan haar te vertellen. Janne was vroeger een bekende ballerina 

dus voor de vette moves ben je bij haar aan het juiste adres. 

 

Lars: 
Lars is de teddybeer van de groep, hij staat altijd met zijn armen open klaar 

voor jullie. Lars maakt zeer snel vrienden dus jullie zullen hem allemaal vlug 

leren kennen. En voor de rappers onder jullie, Lars is een zeer grote fan van 

BOEF.  

Jonas: 

Deze enthousiasteling is een veel scorende spits en heeft net een 

jaartje welpen achter de rug. Perfect voorbereid voor een jaartje 

wolven dus. Hij staat altijd klaar om een balletje te trappen met 

jullie en om te gaan ravotten in het bos. Voor deze leider is niks te 

veel. 
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Vergaderingen: 

  Zondag 03/10: GEEN vergadering 

Helaas is er geen vergadering want we gaan met de leiding 

op planningsweekend om verschillende leuke spelletjes  voor 

te bereiden... 

 

Zondag 10/10: Kenningsmaking-vergadering 

(14u-17u) 

Wie zouden deze onbekende leiders toch zijn? Of zijn het 

toch de andere wolfjes die we nog niet zo goed kennen? 

Vandaag is de uitgelezen dag om ieders kennen en 

kunnen te ontdekken. Als het ware een ontdekkingsreis! 

Kom goed gemutst en vol vragen de leukste leiding van 

onze Scouts ontdekken! 

 

  Zondag 17/10: Ruiltocht-vergadering (14u-17u) 

We maken deze vergadering een heuse ruiltocht. Hierin 

proberen we zoveel mogelijk ingrediënten te verzamelen 

voor een heerlijk 4 uurtje. Ga je mee op tocht? 

 

 

Zondag 24/10: Disney- vergadering (14u-17u) 

Wie houdt er nu niet van een goede oude Disneyfilm? 

Vandaag komt iedereen verkleed in zijn/haar favoriete 

disneypersonage.  
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 Zondag 31/10: Pannenkoeken- vergadering (14u-17u) 

Wie heeft er nou geen zin in een HEERLIJK pannenkoekje??????? 

https://www.youtube.com/watch?v=-3Y5yiwNB3s  

 

  

 Zondag 07/11: Wolven Weekend (14u-17u) 

Maak maar alvast jullie rugzak klaar want wij gaan op 

het leukste weekend van het jaar!!!!! Meer info volgt 

later via Mail.  

 

Zondag 14/11: Tiktok-vergadering (14u-17u) 

      Haal je beste Céline, Charlie D’Amelio of Addison Rae moves naar boven 

tijdens deze geweldig tiktok-vergadering. Wie gaat er het meest viraal tijdens 

het tiktok-duel? Jullie of de leiding????? 

 

Zondag 21/11: modder-vergadering (14u-

17u) 

      Mietjes blijven beter thuis tijdens deze vergadering. 

Doe je vuilste kleren aan en droge kleren zijn een must. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-3Y5yiwNB3s
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 Zondag 28/11: De vogel - vergadering (14u-17u) 

Als Vogeljongen verliefd raakt op een meisje die hij op het strand tegenkomt, zijn Barry, 

Jantje, Henk en Willem natuurlijk ook van de partij. Samen zingen ze dit speciale liefdeslied 

voor hun geheime liefdes ❤️😂 

https://www.youtube.com/watch?v=S_jZC0bR03E  

 

 

 zondag 05/12: Sinterklaas (14u-

17u)  

Dag Sinterklaasje, 

dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet. 

Dag Sinterklaasje, 

dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. 

Stoute kindjes opgepast want zwarte piet zijn 

zak is nog niet gevuld ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_jZC0bR03E
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek 

✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen 

maar wel een aanrader) 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding) 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding) 

 

Wist-je-dat? 
- het Lars en Janne hun eerste jaar leiding is? 

- Casper de zoon is van de blonde juf Elke? 

- Laurens en Jonas goed afval kunnen sorteren? 

- Marilou de wolven zooooo leuk vond dat ze het nog een jaartje wilt doen? 

- Casper en Lars samen Belgisch kampioen duo bowlen zijn? 

- Lars een suuuuper schattige puppy heeft? 

- Laurens deel is van een drieling? 

- Marilou eigenlijk Marieke noemt, maar ze zich daarvoor schaamt? 

- Casper leiding geeft met zijn twee jinners? 

- Janne haar haar eigenlijk zwart is? 

- Jonas een aanbieding kreeg van KAA Gent, maar deze niet heeft aanvaard en voor de scouts 

heeft gekozen? 


