
  

Maandbrief wolven: september 2019 
 

Beste wolven en wolvenouders 

 

Yes! September komt eraan, dat wil zeggen dat het nieuwe scoutsjaar voor de deur staat! Wij kijken 

er naar uit om alle wolven beter te leren kennen en toffe momenten met jullie te beleven dit jaar! 

Hopelijk jullie ook!  

 
 
7 september: De eerste vergadering van het jaar: de overgang! Een lekkere vuile vergadering om 
het jaar goed in te zetten! We spreken af om 14u aan de Zandbergen (Spesbroekstraat 47) en 
eindigen om 18u aan de Zandbergen. Het is zeker aan te raden om een handdoek/plastieke 
zak/deken mee te nemen in de auto als je uw wolf komt halen, aangezien hij/zij wel vuil zal zijn.  
 

 

14 september: Vandaag gaan we allemaal kleine spelletjes spelen om elkaar wat beter te leren 

kennen! De vergadering start om 14u en eindigt om 18u aan onze lokalen. De ouders zijn al 

welkom om 17u00 op het lokaal voor onze jaarlijkse startdrink!  

 

 

21 september: Deze namiddag spelen we het eerste grote spel van het jaar! Komen is de 

boodschap! De vergadering zal starten om 14u en eindigen om 18u aan onze lokalen. 

 

 

28 september: Vandaag een gewone vergadering, maar kan je scouts ‘gewoon’ noemen?! Het 

wordt alleszins een toffe vergadering van 14u tot 18u aan onze lokalen.  

 

 

5 oktober: Vandaag spelen we een groot spel! De vergadering zal starten om 14u en eindigen 

om 17u aan onze lokalen, aangezien het eetfestijn start rond 18u. Meer info over het eetfestijn 

volgt nog. 

 

 

Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als de leiding! Tot dan! 

 

 

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

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

 

Alpaca:       0472 41 06 62  Chimpansee: 0478 74 67 34 

Zwaluw:      0473 28 93 34  Toekan:  0477 20 35 50 

Wielewaal:  0471 43 17 39 
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