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PROGRAMMA WOLVEN 

September - Oktober 

 
INLEIDNG  

 

Nu jullie allemaal zijn uitgerust van het o zo leuke, maar vermoeiende kamp is het 

weer tijd om aan het nieuwe jaar te starten. Jullie zullen nieuwe vrienden kunnen 

maken, maar ook jullie leiding zal niet meer hetzelfde zijn! Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij! 

 
PLANNING  

 

ZONDAG 2 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag nemen we niet enkel afscheid van de zomervakantie, maar ook de 

tweedejaars trekken weg naar de jogivers. Verder nemen we nog afscheid van enkele 

leiding, maar wees vooral niet getreurd, want ook vandaag wordt het een 

vergadering vol plezier! 

ZONDAG 9 SEPTEMBER (VANAF 9:30U)  

Naar goede gewoonte is het vandaag de overgang. De 

tweedejaars mogen alvast kledij meenemen die vuil mag 

worden, maar om 9.30u sta je zoals gewoonlijk in perfect 

uniform in de opening! We verwachten alle leden al vanaf 

9:30U, maar in de namiddag mogen de ouders natuurlijk mee 

aansluiten om te komen genieten van een overheerlijke spaghetti! Meer info volgt 

nog ... 
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ZONDAG 16 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U) 

 We moeten vandaag nieuwe leden verwelkomen, een nieuw jaar inzetten en hoe 

doen we dat beter dan met een super leuke kennismakingsvergadering? 

ZONDAG 23 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U)  

Nu jullie de nieuwe leden al goed hebben leren kennen, is het tijd om al jullie nieuwe 

leiding eens te leren kennen. Jullie zijn al vertrouwd met enkele geliefde leiding, maar 

jullie hebben ook een hoop nieuwe leiding én leden te leren kennen!   

ZONDAG 30 SEPTEMBER 

Blijf vandaag nog maar eens lekker in je bedje liggen, want het 

is geen vergadering vandaag. Jullie leiding is namelijk weg om 

het jaar helemaal voor te bereiden. 

ZONDAG 7 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag mogen jullie je goed voorbereiden op een vermoeiende dag want we gaan 

zo veel mogelijk sporten uitoefenen als we kunnen. Let wel op want jullie hoeven 

geen sportieve kledij aan te trekken! Perfect uniform is dus de boodschap! 

ZATERDAG 13 OKTOBER (9:30U – 12:00U)  

Aangezien we weten dat jullie allemaal zo sportief zijn, doen we 

vandaag nog eens een traditionele wieltjesvergadering! Jullie nemen 

dus allemaal iets met wieltjes meer zoals rolschaatsen, een step, 

een gocart, enzovoort. Kies jullie mooiste wieltjes uit, maar GEEN FIETS! 
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ZONDAG 21 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Houd jullie maar klaar voor een zeer speciale vergadering, 

want vandaag trekken we naar Zweinstein om een echt 

zwerkbaltoernooi te spelen! Wie de spetterende films van 

Harry Potter heeft gezien zal dit ongetwijfeld wel kennen. Voor 

de andere zal het een spannende verrassing zijn, maar wij kijken er alvast erg naar 

uit! 

WEEKEND 26 – 28 OKTOBER 

Halloween is in aantocht en wat is er dan leuker dan nog 

eens samen op weekend te gaan? Kijk er dus maar alvast 

naar uit want het belooft een spetterende editie te worden 

van jullie eerste weekend van het jaar! Meer info volgt nog ...  

SLOTWOORD 
 

De planning voor de eerste twee maanden zit er alweer op! Hopelijk kijken jullie er 

evenveel nar uit als wij! Meer kan alleszins niet! 

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding, 

Hippo, Orang-Oetan, Impala, Hardoen, Spiesbok, Kapucijnaapje, Tijger en Agoeti  


