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PROGRAMMA WOLVEN 
januari – februari  

INLEIDING  

Nu alle feesten van Kerstmis tot Nieuwjaar voorbij zijn is het weer tijd voor een goede 

scoutsvergadering. Het is tijd om met onze goede voornemens aan de slag te gaan en 
er weer volledig in te vliegen. Met jullie leuke leiding op zwier wordt het een nieuw 
jaar vol plezier!  

PLANNING  

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

Hopelijk zijn jullie al dat feesten nog niet beu. Want vandaag staat er 

nog een stevig nieuwjaarsfeestje op het programma. Om het feest 
nog leuker te maken, nemen jullie allemaal een cadeautje t.w.v. 3€ 
mee. Tot dan!  

ZONDAG 13 JANUARI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het tijd om te beslissen wie ‘De Slimste Wolf ter Wereld’ is. We gaan onze 
hersenen pijnigen tijdens onze legendarische quiz! 

VRIJDAG 18 JANUARI (19:30U – 22:00) 

Trek vandaag jullie beste ‘OO7’ outfit aan om als een echte 

‘James Bond’ naar ‘casino 28’ te gaan. We zullen zien wat de 
avond brengt, wie het beste speelt en wie het meeste wint. “My 
name is Bond, James Bond”. 
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ZONDAG 27 JANUARI (9:30U-17:00U)  

Om nog te genieten van het koude winterweer, begeven we ons 

vandaag op wel heel glad ijs, we gaan namelijk schaatsen. Daarom 
vragen we jullie, om jullie zeker warm genoeg aan te kleden en ook 

handschoenen zijn niet te vergeten (is verplicht). Zoals jullie zien is 
het ook een lange dag vandaag. Dus ook jullie overheerlijk 
lunchpakket mag vandaag niet ontbreken.  

ZONDAG 3 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Ooit al op een andere planeet geweest? Wel, wij ook nog niet. Maar vandaag komt 

hier verandering in. We bouwen ieders ons eigen raket en gaan samen de ruimte in. 
Zoek alvast jullie grootste plastic fles en neem deze zeker mee!   

ZONDAG 10 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

Om de sjorkneepjes van het vak onder de knie te krijgen, doen 
we vandaag een ‘techniekenvergadering’. Jullie krijgen alles 

nauwkeurig  uitgelegd. Voor zij die al een stapje verder willen 
gaan, kunnen we proberen een katapult/wip/iets anders zot te 
maken, we zullen zien!  

ZONDAG 17 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

“Is there love in the air?” ja zeker, vandaag hangt er liefde in de lucht. Tijdens onze 
valentijnsvergadering worden onze grootste liefdesgeheimen bloot gelegd en wordt 
het duidelijk wie de ‘Romeo’ en de ‘Juliet’ van de groep is.  
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ZONDAG 24 FEBRUARI (9:30U – 17:00U) 

Vandaag trekken we er op uit, om onze prachtige kaartjes te gaan verkopen. We gaan 

rond deur aan deur zoals een echte facteur (postbode). Van al dat verkopen krijg je 
natuurlijk reuzehonger vergeet daarom zeker je lunchpakket 
niet!  

 

 

 

 

SLOTWOORD 

Ziezo, dat was het dan voor deze twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit 
naar de vergaderingen, als wij J  

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding ♥  

 


