
 

PROGRAMMA WOLVEN 
Januari - Februari  

Met de kerstvakantie achter de kiezen beginnen we vol goesting aan het nieuwe jaar. De 

komende twee maanden staan dan ook naar goede gewoonte weer volgepland met 

bangelijke vergaderingen. We hebben ook hoog bezoek de volgende periode, de Jins komen 

namelijk stage lopen bij ons in de tak.  

VRIJDAG 8 Januari (18:30u - 20.30u) 

Na al die chique kerstdinertjes en nieuwjaarsmalen gaan we terug 

back to basic. Omdat jullie leiding het druk heeft met de examens, 

maken we het vanavond gezellig aan het kampvuur. Kleed jullie 

warm genoeg aan en duim alvast mee voor droog weer! 

ZONDAG 17 Januari (9:30u – 12:00u) 

Hopelijk is het niet te extreem gesteld met jullie hoogtevrees, we spelen 

deze zondag namelijk een goede oude laddercompetitie. Welke wolf mag 

zich tegen het einde van de vergadering ladderkampioen noemen?  

 

ZONDAG 24 Januari (9:30u - 12.00u) 

Vandaag nemen de Jins over, zij hebben dan ook een keitof spel gemaakt voor jullie. 

Benieuwd naar wat ze juist in elkaar hebben gebokst? Zorg dan dat je er zeker bij bent. 

ZONDAG 31 Januari (9:30u - 17:00u) 

Opgelet! Deze zondag is het een vergadering van een hele dag. Wat we exact gaan doen 

blijft nog een verrassing. Wel zal duidelijk worden uit wat voor hout de wolven gesneden 

zijn, jullie zullen dan ook jullie beste beentje voor moeten zetten. Vergeet zeker geen 

fluovestje en lunchpakket!!! 

 

INLEIDING 

PLANNING 



 

ZONDAG 7 Februari (9:30u – 12:00u) 

Wie wordt de volgende Pablo Escobar van Wilrijk of voor wie is 

toch eerder een job als politiecommissaris weggelegd? Dat komen 

we deze vergadering ongetwijfeld te weten tijdens het grote 

drugsspel.  

 

ZONDAG 14 Februari (9:30u - 12:00u) 

Love is in the air, want het is de meest geliefde dag van het 

jaar. Vandaag wordt over heel de wereld valentijn gevierd en 

ook wij laten deze kans zeker niet schieten om nog eens een 

fantastisch valentijnspel te spelen.  

ZONDAG 21 Februari (9:30u – 12:00u) 

Wij zijn de wolven en als er iets is waar wij niet tegen kunnen, dan is het wel afval en 

rommel in onze eigenste hollebeek. Jammer genoeg blijkt dit toch steeds weer het geval te 

zijn. Daarom nemen we het heft in eigen handen tijdens onze jaarlijkse opruimactie. Wie 

krijgt de meeste vuilniszakken gevuld?  

ZONDAG 28 Februari (9:30u - 17:00u) 

Ook deze zondag is het een hele dag scouts! De 

vergadering staat in het thema van 

‘MYTHBUSTERS’, daarom gaan wij ons heel de 

dag verdiepen in de wondere wereld van de 

wetenschap. Hopelijk blazen we de scouts niet op 

tijdens onze experimentjes.  

Vergeet geen lunchpakket en PET-fles. 

 

 

 

 

 



 

Hehe, hoe is het mogelijk dat twee maanden altijd zo rap voorbij vliegen? Men zegt 

natuurlijk niet voor niets dat tijd vliegt wanneer je je amuseert.  

Niet getreurd volgende maand staan we er gewoon terug met weer een hele nieuwe lading 

supertoffe vergaderingen.  

Groetjes, 

Jullie teergeliefde leiding ♥ 

 Agoeti, Foundie, Schaarbekki en conejoi 

 

 

 

 

SLOTWOORD 


