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PROGRAMMA WOLVEN 
November - December 

INLEIDNG  

Het jaar is weeral goed ingezet want de eerste twee maanden zijn voorbijgevlogen! 

Ook voor de volgende twee maand zijn er een aantal superleuke vergaderingen 

gepland. We hopen op een talrijke opkomst, het zal zeker de moeite zijn! ☺   

PLANNING  

ZONDAG 5 NOVEMBER (9:30U - 12:00U)  

Het is nog eens tijd voor een zotte wieltjesvergadering. 

Hopelijk hebben jullie een goed evenwicht want het is niet 

altijd gemakkelijk om op wieltjes te balanceren.  

We vragen wel om GEEN fiets mee te nemen. 

ZONDAG 12 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het knutselvergadering, en niet zomaar een knutselvergadering… We gaan 

onze eigen kaartjes maken!!! Die zullen we dan later verkopen om geld in te zamelen 

voor ons kamp. ☺ 

ZONDAG 19 NOVEMBER (19:30U - ...) 

Kunnen jullie al raden wat we vandaag gaan doen? 

 

 

 +            +       
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ZONDAG 26 NOVEMBER (9:30U-17:00U)  

Haal jullie beste verkoopstalent maar boven want 

vandaag is het TRUFFELSLAG!!!  

Vergeet ook zeker niet een lunchpakket en fluohestje 

mee te nemen. 

 

ZONDAG 3 DECEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag staat er een super leuk bosspel op de planning. Komen is de boodschap! 

Ps. Na de vergadering kunnen de truffels worden afgehaald. 

ZONDAG 10 DECEMBER (9:30U - 12:00U)  

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 

zachtjes tegen ’t raam?  

Ja hoor, Sinterklaas en zijn zwartepieten komen ons vandaag een bezoekje brengen!  

 

ZONDAG 17 DECEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag hebben we ons jaarlijkse kerstfeestje. Wie wil mag een dekentje meenemen. 

ZONDAG 24 DECEMBER  

Geen vergadering. 

Alvast een zalige Kerst gewenst!! Jullie zijn ook allemaal van harte uitgenodigd om 

kerstavond met ons in te zetten op onze eigenste kerstviering om 18u op de scouts! 
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ZONDAG 31 DECEMBER (9:30U-12:00U)  

Geen vergadering. 

 

 

SLOTWOORD 

Voilà, nu weten jullie weeral wat we de komende twee maand allemaal gaan doen. 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Groetjes, 

De wolvenleiding 

Hippo, Arasari, Mpango, Suricata en Vink 

 


