
Programma Wolven voorjaar 2022 

  
Datum  Activiteit  Extra informatie  

15 januari 2022 Stapknijper  

22 januari 2022 Siamese tweeling  

29 januari 2022 Ridder op het witte paard  

5 februari 2022 Geheugenverlies   

12 februari 2022 Geen vergadering BWW-weekend (11-13 feb) 

19 februari 2022 Senior op bezoek  

26 februari 2022 Avondactiviteit 17:30-20:30 

5 maart 2022 Geen vergadering Krokusvakantie  
12 maart 2022 De waterquiz  

19 maart 2022 Mission Impossible   
26 maart 2022 De Olympische spelen   

2 april 2022 Geen vergadering Paasvakantie   
9 april 2022 Geen vergadering Paaskamp (9-13 april) 
16 april 2022 Geen vergadering  Paasvakantie  
23 april 2022 Wolven op stap Daguitstap 

30 april 2022 Toverdrank 157   
7 mei 2022 Senior op bezoek  
14 mei 2022  Leiding versus Leden  
21 mei 2022 Modder oorlog  Vergeet geen verse kleren 
28 mei 2022 Wilde kippen  
4 juni 2022 De water spelen  Verse kleren / handdoek 
11 juni 2022 Elk elk een koe drinkt......  
18 juni 2022 Squid games  
25 juni 2022 Etalagepoppen  

  
  



Contact:   
Takleider : Charlotte/ Wontolla  0477/91.19.97  charlotte.de.medts3107@gmail.com     
Robin/ Akela  0494/06.53.80  beatserobin@gmail.com   
Siemen/ Bagheera  0471/38.43.09   siemen.t@outlook.com   
Liesl/ Hathi  0468/20.07.14  Liesl.adriaenssens@icloud.com   

  
Afspraken binnen onze tak:  
  
Op de scouts bestaat de kans altijd dat de wolven zich vuilmaken, daarom raden wij aan om de kinderen 
steeds kleren te laten dragen die vuil mogen worden. Goed of slecht weer, als scout staat het weer je 
niet in de weg ;). Draag aangepaste kledij waar jij helemaal jezelf in kan zijn voor de activiteiten zonder 
koude bibber.   
De vergaderingen lopen elke week van 14u30-17u30, tenzij anders geschreven op het programma of 
in een mailtje. Als de kinderen vroeger weg moeten, is dit geen enkel probleem, laat dit enkel weten 
aan een wolvenleiding voor de vergadering begint. Elke zaterdag krijgen de wolven een vieruurtje. 
Daarvoor werken wij met een vieruurtjes-kaart. Deze kaart kost 10 euro en geldt voor 10 vieruurtjes. 
Wanneer deze kaart leeg is, krijgen de kinderen een kruisje op hun hand. Wanneer jullie wolfje dus ’s 
avonds thuiskomt van de scouts en een kruisje op de hand hebben staan, willen wij vragen om de 
volgende zaterdag een nieuwe vieruurtjes-kaart te kopen bij ons in het winkeltje.   
Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij de leiding voor of na een vergadering, ook jullie mailtjes of 
berichtjes zijn altijd welkom.   


