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        Maandbrief jvg’s: September 

Na lang wachten kunnen jullie eindelijk jullie agenda vullen. Want hier is hij dan, de lang verwachte maandbrief. 
Het belooft alvast een geweldige eerste maand te worden, want zelfs covid-19 kan er ons niet van weerhouden 
eens goed zot te doen. 

12 september: Trek jullie oudste scoutskleren maar aan want daar is hij terug, de OVERGANG (tam tam 
tammm). Het belooft zoals altijd een lekker vuile vergadering te worden. Dus voor de ouders, leg alvast maar iets 
in de auto en laat thuis al een badje vollopen ;). Wij verwachten jullie van 14u tot 18u aan de zandbergen 
(51°05'59.4"N 3°43’13.9”E). 

19 september: Vandaag zal het nog altijd bekomen worden van de overgang want damn wat was me dat een 
vergadering. We gaan het wat rustiger aan doen vandaag en elkaar wat beter leren kennen #datetime. Leg je 
mooiste hemd en das maar klaar, natuurlijk is dat je scoutsuniform. Jullie worden vandaag verwacht van 14u tot 
18u aan het watermuntpark (51°05'23.3"N 3°41’57.2"E). 

26 september: Party time, want onze enige echte Hert is jarig. Vandaag dus geen vergadering… 
… 
… 
Neenee mopje he, zet je feesthoed maar op want we gaan een groot spel spelen voor zijn verjaardag en dit 
doen we voor de verandering in nog een ander park. We verwachten jullie van 14u tot 18u in Vyncke-Bovyn 
(51°04'55.9"N 3°41’43.9”E). Be there or be square! 

3 oktober: Vandaag doen we kleine spelen, veel plezier. We spreken af van 14u tot 18u aan het watermunt-
park (51°05'23.3"N 3°41’57.2"E). 

Zo dat was het al weer voor september, de tijd vliegt. Maar niet getreurd er staat hopelijk nog een volledig jaar 
voor de boeg. See you next month! 

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts zelf, contacte-
ren op jvgleiding@tortels.be of als het dringend is kunnen jullie ook bellen: 

Hert:  0494 41 51 77 
Wiko:  0496 38 21 27 
Caracara: 0471 51 35 54 
Wielewaal:  0471 43 17 39 
Python:  0475 44 66 37
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