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PROGRAMMA WOLVEN 

Maart - April 

INLEIDING  

 

Nadat we het nieuwe jaar, 2019, hebben mogen verwelkomen, is het alweer bijna tijd 
om de winter achter ons te laten en de lente tegemoet te gaan. Hopelijk zullen jullie 
de volgende twee maanden weer even hard stralen, net zoals de zon die ons nu weer 
vergezelt! 

PLANNING  

 

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

Veel kunnen we nog niet verklappen, maar wel dat jullie 

kleurrijk huiswaarts zullen keren! Breng een T-shirt mee dat 
beklad mag worden. 

ZONDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U) 

Hoog tijd om jullie wat technieken aan te leren die sommigen onder jullie ongetwijfeld 
nog kennen van vorig jaar. Techniekenvergadering dus! 

ZONDAG 17 MAART (9:30U - 12:00U) 

Vandaag dragen wij ons steentje bij tot het creëren van een gezondere en 

mooiere omgeving. Breng zeker wat tuingerief mee zoals 
tuinhandschoenen!  

 

 



 

2 

ZATERDAG 23 MAART (9:30U - 12:00U)  

Orang-Oetan en Hardoen willen graag hun verjaardag en geluk met jullie delen, 

daarom verrassen ze ons deze dag met hun super-verjaardagsspel! Let op, vandaag 
hebben wij uitzonderlijk op zaterdag vergadering!  

ZONDAG 31 MAART (9:30U – 17:00) 

Deze bijzondere dag delen we met welpen. Eén ding is 
zeker: jullie zullen elkaar veel beter leren kennen vandaag! 

Jullie hoeven zelf geen middageten te voorzien, wel een 
drankje, een koek en jullie goed humeur. 

 

GROEPSWEEKEND VRIJDAG 5 APRIL – ZONDAG 7 APRIL 

Tijd voor weer een bangelijk groepsweekend! Meer info 
volgt. 

ZONDAG 14 EN 21 APRIL: GEEN 
VERGADERING 

Geniet van jullie vakantie! 

ZONDAG 28 APRIL (9:30U – 17:00U) 

Haal vandaag jullie innerlijke Sherlock Holmes en 
Lara Croft naar boven! Het belooft een spannende 

en avontuurlijke dag te worden. Vergeet geen 
boterhammen en drankje! 
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SLOTWOORD 

De planning voor de volgende twee maanden zit er alweer op! Hopelijk kijken jullie er 
evenveel naar uit als wij! Meer kan alleszins niet! 

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding, 

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


