
 
 
Zondag 03/01 – Nieuwjaarsbrief schrijven 
 
Nieuwjaarke zoete, een varken heeft vier voeten, vier voeten en een staart is dat dan geen centje 
waard?  
We starten het nieuwe jaar vol goede voornemens! Om nog wat in de stemming te blijven mogen 
jullie voor ons een prachtige nieuwjaarsbrief schrijven!  
Kusjes van jullie kapoenen!  

 

Zondag 10/01 - warme chocomelk vergadering  
 
Een ideale manier om je op te warmen deze koude dagen is een lekkere warme chocomelk 
drinken! Laat ons zien hoe goed jij een warme chocomelk maakt en stuur dit door naar 
wolven.51ste@gmail.com! Wij zijn benieuwd!  
 

Zondag  17/01 - sportvergadering 
 
Vandaag gaan we onze Corona kilo’s eraf sporten! Zeg maar dag 
tegen al die extra chips, koekjes en snoepjes. Want we gaan de 
gezonde toer op en ruilen onze ongezonde gewoontes in voor 
groenten, fruit en SPORT!  
 
 
Zondag 24/01 – verrassingsvergadering  
 
Rarara wat gaan we doen vandaag… Dat is nog een verrassing! Kom deze zondag ontdekken wat 
wij vandaag in petto hebben voor jullie! Spannend!!  
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Zondag 31/01– wandeling 
Trek je wandelschoenen maar aan want we gaan nog eens wandelen! Een frisse neus halen in de 
bossen is heel belangrijk in deze tijden. Dus daarom gaan we vandaag nog eens samen op pad! 
Tot dan!!  
 
 
Zondag 07/02 – heldenvergadering  
Is het een vliegtuig, is het een vogel, nee dat is het niet! Het is Mega 
Mindy die je aan de hemel ziet!  

Vandaag gaan we ontdekken wat voor superwolven jullie zijn! Trek je 
stoerste cape aan en kom naar onze superheldenvergadering!  

 
 
Zondag 14/02 – valentijnvergadering 
 
Op deze romantische dag vieren we het feest van de LIEFDE! Wil jij 
samen met ons deze prachtige dag vieren? Samen gaan we op zoek naar de liefde en misschien 
vind jij deze vergadering je soulmate wel!  
 
 
Zondag 21/02 – wie is het vergadering  
Vandaag gaan we eens testen hoe goed jullie elkaar kennen op onze heuse wie is het 
vergadering! Zet je beste beentje voor en laat je van je beste kant zien vandaag! Tot dan! 

 
Zondag 28/02 – retrobalvergadering 
 
Woehoew! Het is weer zover, tijd voor feest! Elk jaar organiseert onze scouts het super leuke 
feest Retrobal. Dit jaar ziet het er allemaal een beetje anders uit. Toch zijn we ook jullie niet 
vergeten en mogen de leden ook meevieren op Mini Retrobal. Haal je feesthoedje en toeter 
maar al uit de kast! Al de andere informatie volgt nog via mail. 
 
 
Een stevige linker van jullie wolvenleiding! 


