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Nieuwsbrief
Dag 3—Maandag 14 augustus 2017
De dag van de superheld!
Afgelopen zondag was de dag van de superheld. De welpen
maakte kennis met de meest bekende superheld van alle
superhelden, Superman en Superwoman.
De helden werden geïntroduceerd, waarna de welpen zelf aan de
slag gaan met de kwaliteiten die een superheld moet hebben.
Tijdens de lunchpauze kwam Lady M langs en kon de energiebron
worden aangevuld.

“Welpen schrikken tijdens het
avondspel!”
Tijdens het avondspel van zaterdagavond zijn welpen geschrokken
van Tha.
Tha maakte een aantal welpen zo aan het schikken, dat deze zo vlug
als ze konden terugvluchten naar het veilige clubhuis.
Op de volgende pagina vind u een exclusief interview met deze
“boeman”. Hij geeft hierin een verklaring van deze praktijken en
blijkt ook nog meer kwijt te willen...

Het weer

Wist-je-datjes







Lungri heeft een moppentrommen meegenomen. Als je
een leuke mop weet, kan je die opschrijven en hierin
stoppen!

Vandaag zijn er wolken
en zon. En omdat wolken
van water zijn gemaakt,
De eerste mop was een raadsel van Flaps, maar
is er toch nog een kleine
niemand vond het grappig :(
kans op regen, al
De nieuwsbrief is vandaag twee kantjes, extra veel
verwachten we dit niet.
leesplezier dus!
Trek daarom zekere een
korte broek aan vandaag,
Met de letters T, D, E, I, U, G, R, A, Q, N, R kan je meer als je het te warm krijgt.
Het weerbericht van gisteren bleek niet helemaal te
kloppen. Vandaag hebben we beter ons best gedaan!
dan 112 verschillende
woorden maken.
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Exclusief interview met Tha

Zaterdagavond heeft Tha een flink aantal welpen laten schikken tijdens het avondspel. Omdat dit
op veel welpen de eerste avond veel indruk heeft achtergelaten, hebben wij een exclusief
interview gepland met deze “boeman”.
“Ik vond dat de welpjes vrij snel bang waren, terwijl ik niet eens zo heel eng ben”, meld Tha. Dat
er welpjes met tranen in hun ogen terug naar het clubhuis gingen had hij niet verwacht. “Er
waren ook welpen die gewoon bleven staan”, zegt hij ter verdediging.
Wanneer we verder vragen wordt wel duidelijk dat hij spijt heeft dat ze moesten huilen. Maar hij
vond het de tweede keer toch nog wel leuk om ze flink te laten schirkken. “Het geeft toch een
soort voldoening”, klinkt het.

“Het geeft toch een soort voldoening” - Tha
Om toch aan te tonen dat Tha de kwaadste niet is, vragen we toch nog over verder. Wie schuilt er
achter die enge boeman?? Het blijkt dat Tha een hele vriendelijke rustige jongeman is, die vooral
graag Tha, euh thee drinkt. Heel heel heel heel erg veel thee.

“Verdwaald tijdens de
speurtocht uitzetten”

Korte berichten

Tijdens het uitzetten van de speurtocht, het
avondspel van zondag, is Kigo verdwaald.

Wat is twee tellen?

De route van de speurtocht was zo goed, dat Kigo Twee tellen blijkt 77 seconden te zijn. Dit is
zelf de weg kwijtraakte toen ze deze aan het de tijd in supertijd, een tijd die enkel in
uitzetten was. “Ik dacht dat ik het goede paadje al S.O.E.S.T. kan worden gebruikt.
had, maar dat bleek niet zo te zijn”, zegt Kigo.

Column: Batman

Kigo is na afloop opgevangen in het clubhuis met
Door: SuperExpert Nag
een kopje thee.

Batman de donkere ridder van Gotham
Stad. Heeft al sinds vroegere jaren een
Gisteren hebben wij gemeld dat elke leiding een angst voor vleermuizen, ironisch omdat hij
eigen insigne op zijn of haar cape heeft. Helaas dit symbool later geadopteerd heeft als zijn
hebben wij te horen gekregen dat dit niet zo is. Tha eigen. De Gothams eigen vleermuis is op
zijn pad van superheld geraakt nadat een
blijkt er helaas geen op zijn cape te hebben zitten.
misdaad golf in de stad hem zijn ouders
Advertentie: Dasring voor 6
heeft ontnomen. Hij dankt veel van zijn
vaardigheden aan jaren lange training bij
snoepjes!
de schaduw league. Veder minder bekend
Voor zes snoepjes knoop ik een speciale dasring.
maar niet minder indrukwekkend is dat hij
Betaling dient direct te worden voldaan.
tevens de beste detective ter wereld is.

Rectificatie

Sherekhan

Morgen: Superman

Hier ook een advertentie? Spreek uw postbode
aan!
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