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Maandbrief Jvg’s: september 
 

Jaja, jullie zien het goed: de eerste maandbrief van het scoutsjaar is er! Het startschot is nu eindelijk 

gegeven. Een nieuw jaar vol met nieuwe avonturen en nieuwe vrienden, WOEHOE! Wij zijn er 

zeker al klaar voor, hopelijk jullie ook! 

 

7 september: Traditie getrouw beginnen wij het nieuwe scoutsjaar met een spetterende overgang! 

We verwachten jullie allemaal om 14u aan de ingang van de Zandbergen. (Spesbroekstraat 47 

9032 Wondelgem) Daar zullen wij ons een hele dag amuseren en natuurlijk ook heel vuil maken. 

Let er daarom zeker op om jullie wagen hier op voor te bereiden wanneer jullie ouders je s ‘avonds 

om 18u aan de Zandbergen komen ophalen. 

 

14 september: Omdat wij er natuurlijk een tof jaar van willen maken samen met een toffe groep is 

het belangrijk dat iedereen elkaar een beetje kent. Daarom spelen wij vandaag 

kennismakingsspelletjes! De vergadering is van 14u tot 18u. Daarnaast zijn de ouders ook al 

welkom om 17u voor de welkomstdrink. Er zal een open bar zijn waar jullie wat kunnen drinken en 

eten. 

 

21 september: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee nee, het is het eerste groot spel van het 

jaar!! Vergadering van 14u tot 18u op de lokalen. 

 

28 september: Vandaag spelen wij de enige echte kleine tortelspelen! Kom allemaal af en toon ons 

wat voor echte tortels jullie zijn! Ook vandaag is het vergadering van 14u tot 18u op de lokalen. 

 

5 oktober: De eerste maand is gewoon al voorbij of wat? Wat gaat de tijd toch snel als je jou 

amuseert hé! Vandaag spelen wij nog eens een groot spel. Opgelet: de vergadering is van 14u tot 

17u, want ‘s avonds hebben wij ons eerste eetfestijn. Hopelijk tot dan en vergeet jullie niet tijdig in 

te schrijven! 

 

 

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts 

zelf, contacteren op jvgleiding@tortels.be of als het dringend is kunnen jullie ons ook bellen: 

 

Ochotona: 0494 13 30 65    Aloeatta: 0491 14 53 25 

Wiko:  0496 38 21 27   Steenvalk: 0471 50 24 85 

 

 

Een stevige linker, 

 

De Jvgleiding 
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