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PROGRAMMA WOLVEN 
Mei - Juni 

INLEIDNG  

Nu jullie waarschijnlijk al jullie paaseitjes hebben opgegeten, zijn we aanbeland bij de 
laatste twee maanden voor het kamp! Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgerust na 
het bangelijk weekend want er staan jullie nog een paar spetterende vergaderingen te 
wachten, zeker lezen dus!  

PLANNING  

ZONDAG 6 MEI (9:30U - 12:00U)  

Vandaag gaan we een erg speciale activiteit doen! Het is iets waarvoor we de 
Zweinsteinexpress zullen moeten nemen op een speciaal perron bij spoor 9¾. Bereid 
jullie al maar voor op een spetterende activiteit!  

Hierna kunnen jullie tot 17u komen genieten van een lekkere pannenkoek en spelen 
tijdens onze jaarlijkse Vlaamse Kermis! Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes 
mee.  

 
 
 
  

 

ZONDAG 13 MEI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag gaan we jullie technieken nog eens herhalen en bijschaven, zodat jullie 
tenten op kamp niet bij de eerste windvlaag omvallen. We zullen in verschillende 
groepjes verschillende technieken inoefenen en ondertussen niet vergeten plezier te 
maken natuurlijk!  
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ZONDAG 20 MEI (9:30U - 12:00U) 

Vandaag is het nog eens tijd om met wat beter weer naar het 
bos te trekken en een groot bosspel te spelen. Zeker allemaal 
komen! 

VRIJDAG 25 MEI (18U30 - ...)  

Vanavond is het kampavond. De wolven leiding zal het kamp voorstellen om 20u in de 
lokalen. 

ZONDAG 27 MEI (9:30U – 17:00U)  

Wat we vandaag gaan doen, blijft nog een kleine verrassing. Het belooft een 
superleuke dag te worden. Jullie moeten geen lunchpakket meenemen maar wel 1 
rauwe groente en iets van vlees (om met te koken).  

Heel deze dag is een grote verassing, dus allemaal massaal komen en dan maken we 
er een topdag van! 

ZONDAG 3 JUNI (9:30U - 12:00U)  

Vandaag nemen we even de tijd om 
onze oude vertrouwde pleinspelletjes 
allemaal nog eens te spelen. Denk 
maar eens na wat jouw favoriete 
pleinspelletje is, wie weet spelen we 
dat dan wel! Tot dan.  

 

ZONDAG 10 JUNI (9:30U – 12:00U)  

De laatste kans voor het kamp om jullie technieken nog wat bij te schaven. Vandaag 
gaan we alle technieken die we nodig hebben op kamp voor een laatste keer nog 
eens herhalen.  
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VRIJDAG 17 JUNI (9:30U - 12:00U) 

Vandaag spelen we het grote Hippo - 
Halsbandarasari - Mpango 
verjaardagsspel. Komen is de 
boodschap. Het wordt een fantastisch 
spel met traktatie.   

ZONDAG 24 JUNI (9:30U - 17:00U)  

Tradities zijn er om in ere te houden. Daarom gaan we op deze laatste hele dag van 
het jaar op uitstap. Naar waar is nog een grote verrassing maar neem zeker een 
stevige lunch, drinken, fluohesje, zwemgrief en kids-ID mee.  

We rekenen uiteraard ook op jullie goed humeur, wij kijken er alvast enorm naar uit! 

Na onze uitstap is het onze jaarlijkse BBQ, vergeet jullie hiervoor zeker niet in te 
schrijven.  

SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren al de laatste twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar 
het kamp als wij J  

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding ♥  

 


