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PROGRAMMA WOLVEN 
november - december 

INLEIDING  

Nu ons eerste weekend erop zit en we elkaar al goed kennen, zijn we helemaal klaar 

voor de volgende twee maanden vol spel en plezier. Indien er deze maanden al 
sneeuw zou vallen, mogen jullie zeker jullie slee meenemen!  

PLANNING  

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

Wat zouden we kunnen doen met meel, water en wc-papier? Inderdaad, 
meelballengevecht! Zie dat je erbij bent, want het belooft super leuk te worden!  

ZONDAG 11 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het een grote dag voor Agoeti, hij wordt 
namelijk 18 jaar! Dat moet gevierd worden met een 
bosspel à la Agoeti!  

 

ZONDAG 18 NOVEMBER (9:30U – 12:00U) 

Vandaag mogen jullie allemaal iets lekkers meenemen, 
want we houden een woudloperskeuken! 
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ZONDAG 25 NOVEMBER (9:30U-17:00U)  

Vandaag is het een hele dag vergadering! Jullie mogen jullie beste verkooptrucs 
bovenhalen want het is weer tijd voor onze bekende truffelslag!  

Vergeet zeker je lunchpakket en fluovestje niet! 

ZONDAG 2 DECEMBER(9:30U –12:00U) 	

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aaaaan… 
Hopelijk zijn jullie stembanden goed gesmeerd, want vandaag 

krijgen we hoog bezoek!  
 

ZONDAG 9 DECEMBER (9:30U - 12:00U)  

Zeeslag, Mens-Erger-Je-Niet of toch maar Cluedo? Vandaag mogen jullie jullie leukste 
gezelschapsspelletjes meenemen! 

ZONDAG 16 DECEMBER (9:30U – 12:00U)  

Deze vergadering wordt het mega gezellig, maar wat we gaan doen blijft nog even 
een verrassing!! Dekentjes zijn altijd welkom… 

ZONDAG 23 DECEMBER (9:30U – 12:00U) 

Vandaag mogen jullie lekker lang in jullie bed blijven liggen want er 
is geen vergadering. 
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MAANDAG 24 DECEMBER  

Aangezien we jullie geen 2 weken kunnen missen, zien we jullie graag allemaal op 
onze jaarlijkse Kerstmis! Tot dan! Meer info volgt. 

 

ZONDAG 30 DECEMBER (9:30U-12:00U)  

Ook vandaag is het jammer genoeg geen vergadering… Geniet nog van jullie vakantie 
en tot volgend jaar! �  

 

SLOTWOORD 

Bij deze zitten de twee laatste maanden van 2018 er weer op!  
Ten slotte wensen wij jullie nog een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar! Dat 2019 

een topjaar mag worden! 
  

Feestelijke groetjes jullie leiding 
Hippo, Hardoen, Spiesbok, Kapucijnaapje, Agoeti, Impala, Tijger en Orang-Oetan 

 


