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PROGRAMMA WOLVEN 
September - Oktober 

INLEIDING  

Nu jullie volledig uitgerust zijn van het spetterende kamp, zijn we aanbeland bij de 

eerste twee maanden van het nieuwe scoutsjaar! Super spannend! Hopelijk zijn jullie 

er helemaal klaar voor om er een goede lap op te geven? Wij zijn alvast voorbereid! 

PLANNING  

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

Jammer genoeg zullen we vandaag afscheid moeten nemen van de tweedejaars die 

de grote overstap maken naar de jogivers. Maar afscheid nemen doen we op een 

leuke manier, zeker komen dus! 

ZONDAG 13 SEPTEMBER  

Vandaag is het overgang! Welpen die wolven worden en wolven die opgroeien tot 

jogivers, enzoverder. Meer info hierover volgt via een brief. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER (9:30U – 12:00U) 

Nu we er nieuwe wolven en wie weet wel nieuwe leiding bij hebben is het hoog tijd 

om elkaar goed te leren kennen. Dus zetten we het jaar in met een actieve 

kennismakingsvergadering.  

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Vandaag is er geen vergadering. Jullie mogen al voor 

de eerste keer van het scoutsjaar uitslapen, want de 

leiding is aan het plannen om er een zo bangelijk 

mogelijk scoutsjaar van te maken!  
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ZONDAG 4 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

   

 

Jullie kunnen het denk ik al wel raden wat we gaan doen vandaag… Fantastisch leuk 

en dus zeker komen! 

ZONDAG 11 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Vandaag spelen we een spel dat nog nooit eerder live gespeeld werd. Hiervoor 

hebben we wel veel toffe, gekke en actieve kids nodig. Hopelijk zijn jullie allemaal van 

de partij 😊 

ZONDAG 18 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag gaan we eens na of de nieuwe wolven wel échte wolven willen worden en of 

de tweedejaars het nog wel kunnen? Een échte wolf kan een superstevige sjorring 

maken! Kunnen jullie dat ook? Met wat hulp van de leiding zal dat zeker geen 

probleem zijn! 

ZONDAG 25 OKTOBER (9:30U – 17:00U)  

Yes, een hele dag scouts! Het is bijna Halloween en wat hoort 

daarbij? Inderdaad, dat hebben jullie goed geraden, 

pompoenen! Jullie mogen allemaal een pompoen, een scherp 

mesje en een lunchpakket meenemen.  

VRIJDAG 30 OKTOBER – ZONDAG 1 NOVEMBER 

Hou deze drie dagen maar alvast vrij, want dit wordt ons fantastisch leuk weekend! 

Meer informatie zullen jullie nog krijgen via een brief. 
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SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren al de eerste twee maanden waarvan een geweldig weekend! 

Hopelijk kijken jullie even hard uit naar de volgende maanden, net zoals wij ☺  

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding ♥  


