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Die neus!! 

Alle welpen hebben gisteren harstikke veel geld 

verdiend, alleen het feit dat het Katoreense Kronen 

waren in plaats van euro’s was erg moeilijk. 

Bij de bank probeerden ze dan ook vaak euro’s te 

krijgen in ruil voor de ingrediënten voor de medicij-

nen tegen de knobbelneuzen, maar de bank wei-

gerde in euro’s te betalen. 

Het idee kwam van Akela om nog een keer naar de 

stad te gaan om daar grote rietjes om te ruilen voor 

iets anders. 

De leiding dacht, dat dat niet veel zou worden. Maar 

gelukkig had de leiding het verkeerd en zijn er een 

hoo-oop dingen mee terug gekomen. Zoveel dat 

ieder kind wel 1 of 2 dingetjes mee terug naar huis 

mocht nemen.   

‘s Avonds was de stadsherberg (eetzaal) omgeto-

verd tot een casino. En is er een hoop geld gegokt, 

maar er is veel geld gewonnen! Daar zijn de casino-

houders het niet zo mee eens en verzinnen nog een 

manier om de kinderen te verslaan… wie weet.. 

Wist je dat? 

 Chikai gister heeft vals gespeeld tijdens het 

ruilspel? 

 Ze gewoon haar boek gekocht heeft ! 

 Jullie bij deze allemaal verloren hebben! 

 Op de foto’s van gisteravond, met de lichtjes, 

niet te herkennen wie wie is 

 Bastiaan helaas naar huis is gegaan? We hem 

zullen missen maar het wel héél stoer vonden 

dat hij is meegegaan! 

 Hielke vandaag de USB-stick van Stach heeft 

gevonden? 

 Bramenstruiken lelijke schrammen opleve-

ren… Dus pas op!  
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