PROGRAMMA WOLVEN
Maart - April

INLEIDING
Nu de winter bijna achter ons ligt en we de lente mogen verwelkomen, is het tijd voor
weer twee nieuwe maanden vol zotte vergaderingen.
PLANNING

ZONDAG 1 MAART (9:30U - 12:00U)
Op deze zondagochtend worden wij als leiding bijgestaan door twee Jins die stage
komen lopen bij ons. Zij hebben voor jullie vast en zeker iets heel leuk in petto!

ZATERDAG 7 MAART (9:30U – 12:00U)
Welkom bij Kamp Waes, vandaag worden jullie getraind zoals echte special forces.
Vandaag komen we te weten wie van de wolven Kamp Waes zal overleven. Wie van
jullie het zal volhouden en wie (scout)moedig genoeg is om ons land te verdedigen in
tijden van oorlog.
BE PREPARED!!
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ZONDAG 15 MAART (9:30U – 12:00U)
Nu de bal aan het rollen is, zijn wij er ook helemaal klaar voor. Alles wat maar met
een bal te maken heeft gaan wij vandaag spelen. Zorg er dus zeker voor dat jullie
hand en baltechniek op punt staat.

ZONDAG 22 MAART (9:30U- 12:00U)
Als een echte scouts houden wij van de natuur en is het onze taak om de natuur
proper te houden. Vandaar dat we vandaag nog eens de handen uit de mouwen
steken om onze teergeliefde Hollebeek en haar omgeving vrij te maken van afval.

ZONDAG 29 MAART (9:30U – 17:00U)
Vandaag blijven we niet op het droge. We willen weten wie onder de wolven een
echte waterrat is. Daarom is het van groot belang dat jullie, jullie zwemgerief en
lunchpakket niet vergeten.
-

Zwembroek (aansluitende) Bikini/badpak

-

Handdoek

-

Lunchpakket

-

Fluo-hesje

ZONDAG 5 APRIL (9:30U - 12:00U)
Pak er alvast een zakdoek bij, want vandaag is het helaas geen vergadering. We zien
jullie over twee weken terug. Tot dan!

ZONDAG 12 APRIL (GEEN VERGADERING!)
Omdat jullie allerliefste leiding vandaag op weekend is, mogen jullie voor een keertje
eens lekker uitslapen.

2

ZONDAG 19 APRIL (GROEPSWEEKEND)
Vandaag is het geen vergadering want jullie zijn allemaal met ons op
groepsweekend, een heel weekend vergadering dus eigenlijk, zalig!!
Wij kijken er al naar uit!!

ZONDAG 26 APRIL (9:30U – 17:00U)
Vandaag is de dag dat we Wilrijk, Hoboken en omstreken in de bloemetjes zetten. Dit
doen we door deur aan deur bloemetjes te gaan verkopen en dit allemaal voor een
zalige activiteit op kamp. Hierin worden we bijgestaan door de jogivers die samen met
ons de straat op trekken.

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
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