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Maandbrief Jvg’s: januari 

 
Hopelijk hebben jullie allemaal fijne feesten achter de rug en hebben jullie 2020 spetterend 

ingezet. Bij ons beloofd het nieuwe jaar alvast weer veel avontuur en plezier dat we samen 

zullen beleven! 

 

4 januari: vandaag is er jammer genoeg geen vergadering. Geniet van jullie laatste dagen 

vakantie! 

 

11 januari: vandaag is het Driekoningen en zoals elk jaar stappen wij de stoet doorheen 

Wondelgem mee. De vergadering start om 15u op ons lokaal en eindigt tussen 18u en 

18u15 aan basisschool De Regenboog (Sint-Sebastiaanstraat 8). Graag willen we vragen 

om jullie jvg niet tijdens de uren van de vergadering uit de stoet te plukken, zo kunnen we 

regelmatig tellen of we nog compleet zijn. 

 

18 januari: vandaag spelen wij het eerste groot spel van 2020, woohoo!!! Vergadering van 

14u tot 17u30 op ons lokaal. Er komen tevens twee nieuwe gezichten leiding geven! 

Daarnaast is het ook onze nieuwjaarsreceptie en nodigen wij jullie met plezier uit om samen 

een drankje te drinken om het nieuwe jaar te vieren. De Nieuwjaars drink is van 17u tot 

19u30, hopelijk tot dan! 

 

25 januari: ook vandaag zullen jullie bezoek krijgen van twee enthousiaste seniors! Wees 

gerust, wij zullen er nog steeds bij zijn om een oogje in het zeil te houden en het goede 

voorbeeld te geven . Vergadering van 14u tot 17u30 op onze lokalen! 

 

1 februari: alsof de tijd nog niet snel genoeg ging, zitten we nu gewoon al in de tweede 

maand van het jaar?! Het wordt dus nog eens snel tijd voor de enige echte kleine 

tortelspelen! Vergadering van 14u tot 17u30 op onze lokalen. 

 

 

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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