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Maandbrief Wolven: November – December  
 
Hier vind je weer de agenda van komende maanden. Voor je verder leest nog een kleine reminder 
dat we overschakelen op winteruur! Dat wil zeggen dat de vergadering eindigt om 17u30 zodat we 
gezellig warm thuis bij elkaar kunnen kruipen nu de dagen verkorten.  
 
Zaterdag 5 november: !!!!!! OPGELET!!!!!! Door een leiderstekort zal de vergadering van vandaag 
niet kunnen doorgaan.  OUUHHHH L (ontgoochelde kreet en wenende wolvensnoetjes) We zien 
jullie graag volgende week terug. Geniet nog van de herfstvakantie! 
 
Vrijdag 11 november: Vandaag zijn niet jullie, maar jullie ouders welkom in onze Tortelbar om de 
beentjes eens los te gooien of om gezellig bij te kletsen. Club Bizarre opent zijn deuren om 20u! We 
kunnen u al verklappen dat er cocktails aanwezig zullen zijn en dat voor een zeer schappelijke prijs. 
Meer informatie kan u vinden op onze Facebookpagina.  
 
Zaterdag 12 november: Scholekster heeft een meeeeega leuk spel voor jullie in petto! Aan allen die 
zullen komen, proficiat! Aan allen die beslissen om thuis te blijven, ook pro… JULLIE ZULLEN HEEL 
WAT PLEZIER MISLOPEN! We zien jullie van 14u tot 17u30 op het lokaal! 
 
Zaterdag 19 november: Trek je loopschoenen maar aan, want vandaag nemen we het op tegen 
elkaar in een estafette-spel! Ready? Set? GOOOOOO!!!!! We zien jullie sportievelingen graag van 
14u tot 17u30 op het lokaal! 
 
Zaterdag 26 november: Rien ran rein we doen spelen vandaag in ’t klein. Miel moel maal om 14u 
aan het lokaal. Mies mas muis om 17u30 mogen jullie naar huis! Ciaokes! 
 
Zaterdag 3 december: Een heilig man zal vandaag ons lokaal betreden. Ben jij wel braaf geweest 
dit jaar? Dat komen we snel te weten. We bereiden ons vanaf 14u voor op het bezoek van 
Sinterklaas! Om 17u30 kan u uw wolfje terug komen ophalen. Disclaimer: wij zijn niet 
verantwoordelijk als uw kind niet mee naar huis kan omdat hij in de zak van roetpiet zit.  
 
Zaterdag 10 december: Er is een kerstmarktje te vinden in de Zulle! De leiding zal daar ook een 
plaatsje hebben waar we heerlijke chocomelk verkopen. Verder doen we kleine spelen.  
 
Kerstfeestje 16 of 17 december: Ho Ho Ho, na 2 jaar Miss Rona is het weer tijd voor ons 
kerstfeestje!!!!!!! De exacte datum en verdere info volgt via mail!  
 
Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie ons aanspreken op de scouts of 
contacteren via wolvenleiding@tortels.be en als het dringend is kunnen jullie ons ook altijd bellen: 
 

Scholekster:  +32 471 28 93 75  Drongo:  +32 488 85 76 67 
Zwaluw:  +32 473 28 93 34  Secretario:  +32 468 31 48 11  
Python:  +32 475 44 66 37  
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