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Maandbrief Wolven: Februari 

 
5 februari: 

Aangezien we vorige week ons groot TikTok spel gespeeld hebben, gaan we het deze vergadering 

iets rustiger aan doen met onze kleine spelen. We hopen dat iedereen aanwezig zal zijn van 14u tot 

17u30 aan ons lokaal.  

 

 

12 februari: 

Deze vergadering gaan we nog eens ons creatieve kantje naar boven laten komen, hoe kunnen we 

dat het beste doen? Inderdaad met een leuke crea namiddag, hoe anders??!! Ook deze gaat door 

van 14u tot 17u30 aan het lokaal.  

 

 

19 februari: 

Normaal gezien gingen we enkele maanden geleden samen met de wolven op pad in Wondelgem. 

Helaas is dat toen niet kunnen doorgaan en dus trekken we er vandaag samen op uit om Wondelgem 

op een andere manier te leren kennen! We spreken af van 14u tot 17u30 aan onze lokalen. 

 

 

26 februari:  

Na vorige week onze beenspieren wat getraind te hebben, mogen we ze zeker niet weer laten 

afzwakken. Vandaag houden we een actieve vergadering met de leukste kleine spelen die je ooit zal 

gespeeld hebben. We hopen dat jullie er opnieuw allemaal bij kunnen zijn van 14u tot 17u30 aan ons 

lokaal. 

 

 

5 maart: 

Een nieuwe maand betekent een nieuwe activiteit. Iets dat al heel lang geleden is en iets waar 

iedereen ongetwijfeld naar uitkijkt. Ja ja, het zijn de enige echte kleine vuile spelen! Wij als leiding 

zullen er persoonlijk voor zorgen dat de wolven bijna niet meer te herkennen zullen zijn! Wees er dus 

zeker op voorbereid dat uw wolfje vuil terug zal keren. ( TIP: neem een handdoek of een vuilzak mee 

als u met de auto bent, zo zorg je ervoor dat ook uw auto geen volledig make-over krijgt ☺ ) 

 

 

Algemeen: 

De vergaderingen gaan nog steeds door van 14u tot 17u30. Ook kan het soms nog heel koud zijn 

buiten, neem dus zeker een warme jas mee. Daarnaast willen we vragen om zeker elke vergadering 

een mondmasker mee te geven, deze hebben ze binnen verplicht nodig. 

Alvast bedankt ☺  

 

 

Anoa (takleidster):  +32 472 49 96 84 Parkiet: +32 474 05 53 72 

 

Steenvalk:   +32 471 50 24 85 Saluki: +32 492 92 88 10  

 

Kiboko:  +32 487 72 44 20 
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