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PROGRAMMA WOLVEN 
Maart - april 

INLEIDNG  

2018 kende al een bangelijke start voor de wolven! De jins komen ons nog één 

vergadering bijstaan om hun stage af te ronden en daarna moeten we helaas afscheid 

nemen ☹ Maar niet getreurd! Uiteraard heeft jullie leiding nog 2 maanden vol spel en 

plezier gepland! 

 

 

PLANNING  

ZONDAG 4 MAART (9:30U - 12:00U)  

Ter voorbereiding van het kamp, waar jullie 

natuurlijk allemaal bij kunnen zijn en naar 

uitkijken, leren we jullie vandaag hoe je op de 

juiste manier tenten en shelters moeten 

opzetten! Spanneeeeend!! 

ZATERDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Tijd om het beest in ons los te laten! Vandaag spelen we ruwe spelletjes. 

Opgelet: Omwille van de dropping die vanavond doorgaat, is het vandaag op zaterdag 

vergadering! 
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ZONDAG 18 MAART (9:30U – 12:00U) 

Het is alweer even geleden dat we het bos zijn 

ingetrokken. Daar brengen we vandaag dan ook graag 

verandering in! Voor een origineel en goed uitgewerkt 

bosspel moeten jullie vandaag allemaal van de partij 

zijn! 

 

ZONDAG 25 MAART (9:30U-17:00U)  

Smeer jullie benen alvast flink in want op deze heuglijke dag 

verkennen we de andere oever van de Schelde. Steek zeker 

eten, een koekje en drankje in jullie rugzak en vergeet geen 

fluovestje mee te nemen! 

ZONDAG 1 APRIL GEEN VERGADERING 

Het is Paasvakantie! Geniet er van door vandaag uit te slapen.  

ZONDAG 8 APRIL GEEN VERGADERING 

Nog steeds vakantie! Wederom kunnen jullie vandaag uitslapen. 

13-15 APRIL GROEPSWEEKEND 

Na elkaar 3 weken niet te hebben gezien halen we verloren 

tijd  in met een schitterend weekend! Meer info volgt. 

ZONDAG 22 APRIL (9:30U – 12:00U) 

Via teambuilding moeten jullie vandaag bewijzen 
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wat voor hechte groep de wolven wel niet zijn! 

Verschijn om ook jouw kwaliteiten tentoon te 

stellen!  

 

 

 

ZONDAG 29 APRIL (9:30 – 17:00) 

Deze dag maken we het Nachtegalenpark onveilig. Neem jullie beste humeur en 

middageten met drankje mee! 

 

 

SLOTWOORD 

Ziezo, dit was het weeral voor de komende twee maanden! 

Groetjes van jullie lieftallige leiding! 

 

 

 


