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        Maandbrief jvg’s : maart 
  

Alweer een nieuwe maand voor de boeg. De winter begint stilaan achter ons te liggen en de 

lente komt er al aan. Nog een extra reden om ook van deze maand terug een fantastische 

maand te maken! 

 

7 maart : we starten de maand op traditionele wijze, vandaag spelen wij namelijk nog eens 

de enige echte kleine Tortelspelen! Vergadering van 14u tot 17u30 op onze lokalen. 

 

14 maart : zoals elk jaar is er ook dit jaar een koekjesverkoop. We gaan samen met de 

leden de straat op, haal dus maar al jullie beste verkooptrucs uit de kast ;-). Daarnaast 

zouden wij jullie ook willen vragen om jullie gsm en een rugzak mee te nemen. 

Vergadering van 14u tot 17u30, telkens verzamelen op het lokaal. Als jullie niet thuis 

zouden zijn kunnen jullie ook telkens een zakje bestellen door een mailtje te sturen naar 

alpaca@tortels.be. 

 

21 maart : eindelijk is ze daar; de lente! En hoe kunnen we nu beter de lente inzetten dan 

met een fantastisch groot spel?! Vergadering van 14u tot 17u30 op onze lokalen. 

 

28 maart : ook vandaag gaan wij nog eens de straat op. Deze keer niet voor koekjes te 

verkopen, maar voor een mega stoer spel! Zet je beste beentje maar al voor! Vergadering 

van 14u tot 17u30 op het lokaal. 

 

4 – 8 april: PAASKAMP! Meer info vinden jullie op de algemene mail die zal worden 

verstuurd een dezer dagen. Wel kunnen we jullie ons kampthema al meegeven:  

KAMP WOAS !!! 

 

 

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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