
  

Maandbrief wolven: januari 2020 
 

Beste wolven en wolvenouders 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal fijne feestdagen achter de rug. Onze batterijen zijn weer helemaal 

opgeladen om met jullie veel plezier te beleven in 2020. Mogen wij vragen om steeds een jas, muts, 

sjaal en handschoenen mee te brengen tegen de koude. 

 

4 januari: Geen vergadering. Geniet nog van de laatste dagen van de vakantie! 

 

 

11 januari: We starten 2020 met de Driekoningenstoet in Wondelgem. We spreken af om 15u aan 

ons lokaal. Vandaar stappen we mee met de stoet. De vergadering eindigt tussen 18u en 18u15 

aan de Regenboogschool (Sint-Sebastiaanstraat 8). De wolven mogen zich verkleden als één van 

de drie Wijzen, maar wel boven het perfect uniform.  

Graag vragen we aan de ouders om de wolven nog niet mee te nemen (onderweg of bij aankomst) 

zolang de vergadering nog bezig is.  

 

 

18 januari: Vandaag komen enkele seniors met jullie een spelletje spelen. Niet getreurd, ook de 

wolvenleiding is aanwezig. Dit van 14u tot 17u30 op het lokaal. Er is vandaag ook de 

nieuwjaarsdrink. Jullie zijn allen welkom vanaf 17u op het lokaal voor een drankje op onze kosten.  

 

 

25 januari: Ook vandaag komen er seniors om een spel te spelen, spannend! Dit van 14u tot 17u30 

op het lokaal.  

 

 

1 februari: Omdat het lang geleden is, houden we vandaag: KLEINE SPELEN! Allen welkom van 

14u tot 17u30 op het lokaal. 

 

Wij kijken er alvast naar uit om 2020 goed in te zetten met jullie! 

 

 

 

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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