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PROGRAMMA WOLVEN 
januari - februari 

INLEIDNG  

Nu jullie Kerstmis en oudjaar hebben kunnen vieren (en allemaal uiteraard op jullie 

goede voornemenslijstje hebben genoteerd dat jullie altijd zullen luisteren naar de 

leiding 😊), zien wij jullie graag terug in 2017! In januari en februari zal onze 

leidingsploeg versterkt worden door de jins, die alvast eens komen proeven hoe het is 

om leiding te zijn. Het belooft dus een spetterend begin van het jaar te zijn! Vergeet 

niet dat als het sneeuwt, jullie altijd een slee mogen meenemen! 

 

PLANNING  

ZONDAG 7 JANUARI (9:30U - 12:00U)  

Omdat we elkaar dit jaar voor het eerst zullen zien, 

maken we er een feestelijke vergadering van! Breng 

allemaal een cadeautje mee van ongeveer 3 euro 

voor onze bangelijke nieuwjaarsreceptie.  

ZONDAG 14 JANUARI (9:30U – 12:00U)  

Al sinds september weten we dat wij een 

fantastische tak hebben, maar zijn jullie 

opgewassen tegen de opdrachten die we vandaag 

voor jullie in petto hebben? Eén tegen allen staat 

er dus op het menu. 
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ZONDAG 21 JANUARI (9:30U – 12:00U) 

Vandaag verrassen de jins ons met een eigen vergadering. Zijn 

jullie ook benieuwd? Kom dan zeker!  

 

ZONDAG 28 JANUARI (9:30U-17:00U)  

YES! Nog eens een hele dag! Veel willen we nog niet verklappen, 

maar wat we wel kunnen zeggen is dat jullie geen honger zullen 

lijden. Voor de namiddag hebben jullie al deze dingen nodig: 

koekje, drankje, handschoenen, sjaal, fluovestje, muts en een 

warme jas. Kan je al raden wat we gaan doen?  

ZONDAG 4 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Wederom zullen de jins hun spel aan jullie presenteren. Wat het is, mogen we nog 

niet zeggen, maar dit mag je zeker niet missen!  

 

ZONDAG 11 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

 

Valentijn nadert en ook dat kunnen we niet zomaar laten 

passeren. Dit wordt onze meest romantische vergadering aller 

tijden! Benieuwd wiens hart jij kan veroveren?  



 

3 

 

ZONDAG 18 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Het is tijd voor een verfrissende woudloperskeuken! We gaan gezellig rond het vuur 

zitten met een lekkere marshmallow en de beste beats van DJ Arasari. Jullie mogen 

allemaal iets meenemen om op het vuur te leggen.  

 

 

ZONDAG 25 FEBRUARI (9:30U – 17:00U) 

Hup, twee, drie, vier! Hup, twee, drie, vier! Zo marcheren we richting het zwembad in 

stijl. Neem dus zeker mee: 

-Je zwemkledij 

-Een handdoek 

-Middageten, koekje en drank 

-Een fluovestje 
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SLOTWOORD 

Ziezo, dit was het weeral voor de komende twee maanden! 

Groetjes van jullie lieftallige leiding! 

 

 Mpango                   Vink                          Arasari                          Hippo 

 

 

 


