
PROGRAMMA WOLVEN
Januari - februari

INLEIDING

Het aftellen naar het nieuwe jaar is voorbij, 2022 is gestart! Dat gaan wij ook doen. We

vliegen er weer in met twee knotsgekke en geniale vergaderingen. De leiding heeft er al

enorm veel zin om jullie hopelijk terug te zien in wat normalere, coronavrijere toestanden.

We geven er een lap op!

PLANNING

VRIJDAG 14 januari (19u30 - 22u00)

Omdat de kerstvakantie twee weken, wat zeg ik, drie weken

geduurd heeft en jullie waarschijnlijk nog niet in de moed zijn om

een grellig bosspel te spelen, starten we met een gezellig vuurtje

vanavond om het nieuwe jaar goed in te zetten. Kleed je dus warm

aan en breng iets lekker mee voor op vuur (marshmallows ofzo).

ZONDAG 23 januari (9u30 – 12u00)

Tijd om die corona-, kerst- en nieuwjaarskilo’s er eens af te sporten. Neem iets van wieltjes
mee deze vergadering! Maar geen fiets, want dat is een beetje onhandig. Let’s roll!

ZONDAG 30 januari (9u30 - 12u00)

Om een échte wolf te zijn moet je wel kunnen

sjorren. Vandaag is het dus eindelijk zover! Haal

je handige Harry in jezelf maar boven! Let op:

het is geen hele dag!

VRIJDAG 4 februari (19u30 - 22u00)

We zetten februari in met een rijke casino-avond. Kleed je dus maar chique aan dames en

heren. Gok goed en wie weet word jij wel stinkend rijk?!



ZONDAG 13 februari (9u30 – 12u00)

Love is in the air!! Or not? Hmm toch maar links swipen… Oehhh die is wel
knap → rechts swipen! Weetje over welke app het hier gaat? Let’s find out ;)

ZONDAG 20 februari (9u30 - 12u00)

Zoals elk jaar organiseert de leiding een grote afval opruimactie! We kunnen dus alle

helpende handen gebruiken! Neem ook een fluo mee!

ZONDAG 27 december (9u30 – 17u00)

Ahaaaa een hele dag, eindelijk! Je zal wel raden wat we gaan doen als je de dingen ziet die je

moet meenemen vandaag: zwemgerief (badpak of spannende zwembroek → geen

zwemshort), fluo, lunchpakket, drinkbus & koekje.

SLOTWOORD

Voilà, dat waren weeral de eerste twee maanden

van het nieuwe jaar. Wat een knallende start van

2022 seg! Leren sjorren, rijk worden met casino,

zwemmen, de buurt opruimen,… noem maar op!

De wolven van den 28 kunnen het allemaal.

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥

Impala, Foundie, Gnoe, Buffel, en Merel


