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Maandbrief Wolven: Januari  
 
3…2…1…. HAPPY NEW YEAR!!!!! Beste wensen voor het nieuwe jaar! Mogen jullie wildste dromen 
uitkomen! Een goede gezondheid dat vooral, we starten het jaar met een KNAL!  
Enkele leiding gaan jullie deze maand iets minder zien, want zij zwoegen zich door de examens. 
MAAAAR niet getreurd! Er zal nog steeds goed gezorgd worden voor jullie! We krijgen namelijk 
versterking van enkele VG-Seniors die even komen proeven van het leiding-zijn. Ontvang ze maar 
met open armen… 
 
7 januari:  
Vandaag nemen we deel aan de Driekoningenstoet in Wondelgem. We spreken om 14u af op het 
lokaal waar jullie om 18u weer opgehaald mogen worden. Wij zullen een hele middag buiten zijn 
dus voorzie je op het weer! 
 
14 januari:  
Panda, Ree en Insephe hebben een geheimzinnig spel klaar voor jullie! Zijn jullie er klaar voor? De 
vergadering gaat door van 14u tot 17u30 op het lokaal. Daarna willen we u dan ook van harte 
uitnodigen om samen het glas te heffen op de start van wat belooft een spetterend Torteljaar te 
worden! Dit alles gaat door van 17u tot 19u30. Wij bieden u en uw Tortel(s) graag een drankje aan 
op onze kosten! Kom gezellig een babbeltje slaan en een glaasje drinken in onze speciaal ingerichte 
bar! 
 
21 januari:  
Vandaag nemen we het op tegen elkaar in enkele kleine spelen. Dries, Yul en Falconeri komen ons 
versterken. Het is aan ons om te tonen dat wij Wolven sterker zijn dan de VG-seniors! We 
verwachten jullie van 14u tot 17u30 op het lokaal! Wolven gaan ervoor! 
 
28 januari:  
We verwachten een spetterend origineel groot spel van Fret, Linsang en Felis! Zijn jullie ook 
benieuwd naar wat er ons te wachten staat? Kom het ontdekken van 14u tot 17u30 op het lokaal! 
 
4 februari:  
Kies, koos, kaas vandaag GEEN vergadering helaas! Poen, pan, pien we zouden jullie graag 
volgende week terugzien!  
 
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        

 
Een stevige linker  
De Wolvenleiding  
 
 


