
Ridderspektakel 

Nadat alle kinderen werden gewekt door ridder Chil 

en jonkvrouw Chikai, was het tijd voor een lekker 

renspel. Na een stevig ontbijt met ei was het tijd 

voor een heus riddertoernooi. 

Er moest om de hand van de jonkvrouw worden ge-

streden. Dit werd door middel van een toernooi, zo-

als lansbal en zwaardvechten gedaan. Na een lek-

kere picknick zijn we naar de stad gegaan. 

Snoep en allerlei dingen zijn in overvloede gekocht.  

De leiding heeft er een heerlijk ijsje gegeten. Helaas 

voelde Lowie zich gister niet zo lekker, maar van-

daag is hij weer van de partij. 

Wontolla en Sherekhan hadden een super lekkere 3

-gangen diner voor ons klaar gemaakt. Dat was 

toch lekker smikkelen? 

Na een klein potje wc-tikkertje (met dank aan Sjaak) 

was het tijd voor Draak en de Wapenwinkel. Wie er 

nou precies heeft gewonnen is nog nader te bepa-

len. 

De fluxgenerator is er opgezet en we moeten nog 3 on-

derdelen vinden, zal iemand anders dan Storm deze vin-

den? 
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Het weer: 

 

Wist je dat: 

 Sherekhan en Wontolla een plantje hebben gekocht voor 

het leiding verblijf 

 Dunja een nieuw onderdeel heeft gevonden 

 En Storm dus te laat was 

 Tycho de brief heeft gevonden, wat deed deze aan een 

waslijn? 

 Yrsa nog in de prehistorie was.. En we gister toch echt in 

de middeleeuwen waren 

 Lianne heeeeuuuul veel slagroom in haar mond had 

 Liora meer eet dan de meeste welpen 

 Raksha toch mee is 

 Dit namelijk de knuffel is van Yrsa 

Nest van de dag: 

Bruin 

Stand van de tijdmachine: 

Wilde Westen 

Moppentappen: 

Hoe laat is het als Hathi op je hek gaat zitten? 

 Tijd om een nieuw hek te kopen 

Wat eten we vandaag? 

Wraps 

Uitspraak van de dag: 

Je mag alles vragen! Alles? 


