
Maandlijst wolven 
 november-december-januari 

 

 

Zondag 6 november 

Het groepsfeest is in aantocht en er is nog heel wat werk! 

Van rollen verdelen tot knutselen tot het toevoegen van de 

laatste grapjes. Doe je mee aan het groepsfeest op 12 

november? Zorg dan zeker dat je op deze vergadering 

aanwezig bent zodat we ons zo goed mogelijk kunnen 

voorbereiden. Van 14-17 uur aan de lokalen! 

 

 

 

ZATERDAG 12 november → GROEPSFEEST 

Liefste ouders, oma's en opa's, tantes en 

nonkels, vrienden en vriendinnen... 

Na 5 jaar is het groepsfeest van scouts 

Denderleeuw terug van weggeweest. 

Samen zullen wij een spannende, grappige 

en onvergetelijk reis rond de wereld 

maken. Gaan jullie met ons mee?  

De wolven worden om 10 uur verwacht in 

het Leonardo college (Middenstraat 10) 

voor de generale repetitie. Gelieve ook een 

lunchpakket te voorzien voor in de middag. 

’s Avonds wordt er door ons eten voorzien. 

Meer informatie vinden jullie in de brief (reeds verstuurd via mail). 

 

 

Zondag 13 november 

Jullie kunnen gerust nog wat nagenieten van het 

groepsfeest, want vandaag is er geen vergadering! 

 

 

 



Zondag 20 november 

Kan jij goed kaartlezen en een kompas gebruiken? 

Hopelijk wel, want vandaag testen we jullie oriëntatie! 

We gaan op pad door de straten van Denderleeuw en 

verkennen elk baantje. Trek je stevige 

wandelschoenen aan want we verwachten jullie van 

14-17 uur aan de lokalen! 

 

 

 

 

 

Zondag 27 november 

Wie kan het snelste lopen? Wie het verst? Wie heeft 

het beste uithoudingsvermogen? En wie is er nooit 

moe? Stretch jullie spieren thuis maar alvast en trek 

jullie comfortabelste sportoutfit aan! Hopelijk zo veel 

mogelijk sportieve wolven op post van 14-17 uur aan 

de lokalen! 

 

 

 

 

Zondag 4 december 

‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…’, ‘Daar wordt 

aan de deur geklopt zacht geklopt, hard geklopt…’, ‘De zak van 

Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas…’. Ja hoor, de Sint is weer in het 

land en heeft speciaal voor ons een plaatsje gevonden in zijn drukke 

agenda. Wil je weten of iedereen braaf geweest is? Kom eens langs 

van 10-12 uur aan de lokalen.  

 

 

 

 

 

 



Zondag 11 december 

In onze roedel zitten ongetwijfeld verschillende wolven met 

heel veel kwaliteiten. Vandaag testen we deze kwaliteiten en 

zien we wie er het best de testen weet te doorstaan. Kom het 

ontdekken van 14-17 uur aan de lokalen. 

 

 

 

 

Zondag 18 december 

Vandaag verwachten we bezoek van enkele oud-scouts. Ze zijn beroemd 

onder vele scoutsgroepen en kennen allerlei handige trucjes. Ben jij 

benieuwd wat ze ons komen aanleren? Hopelijk wel, want ze komen 

speciaal voor jullie van 14-17 uur naar de lokalen. 

 

 

  

 

 

OPGEPAST!!! 

Vanaf 23 december beginnen we met vrijdagvergaderingen. Dit omwille van de examens van jullie 

leiding! Vrijdagvergaderingen gaan steeds door van 19-21 uur. 

 

 

 

Vrijdag 23 december 

De gezelligste periode van het hele jaar is weer 

aangebroken, Kerstmis! We maken er dan ook een gezellig 

feestje van om het einde van 2022 af te sluiten. Wij vragen 

dit jaar niet om iets speciaal te gaan kopen, maar we gaan 

voor een alternatief. Breng iets mee van thuis waar je niet 

meer mee speelt of niet meer gebruikt. Pak je cadeautje 

mooi in en geef het zo een nieuw leven aan een van de 

andere wolven. Kom mee met ons een feestje vieren van 19-

21 uur aan de lokalen. 

 



Vrijdag 6 januari 

Wie van jullie lijkt op Balthasar, Caspar of 

Melchior? Smeer jullie stembanden maar alvast en 

oefen thuis al eens het liedje, want we gaan samen 

driekoningen-zingen van 19-21 uur aan de 

lokalen!  

Verkleden en het meenemen van attributen is 

zeker toegestaan.        

 

 

 

Vrijdag 13 januari 

Vandaag gaan we met z’n allen rustig chillen met de billen 

en samen een leuke film kijken. We bouwen de lokalen 

even om tot een grote cinemazaal. Breng gerust iets mee 

om te knabbelen! De film zal doorgaan van 19-21 uur in 

onze scoutscinema. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 januari 

We verwelkomen deze avond iedereen in ons 

wolvencasino. Oefen maar alvast op het gooien met 

dobbelstenen of het tellen tot 21. Pik hier en daar 

eens een paardenrace mee en je zal zeker en vast de 

koning worden van ons casino. Ons casino opent om 

19 uur en sluit om 21 uur, aan de lokalen. 

 

 

 



Vrijdag 27 januari 

De brandweer liet ons weten dat er brand is in 

Denderleeuw! Onze taak is om Denderleeuw te redden en 

te verlossen van de brand. Kom jij mee blussen van 19-21 

uur aan de lokalen?  

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en wolven 

Laten jullie weten wanneer jullie wolf niet aanwezig kan zijn op een vergadering? Zo kunnen wij goed 

onze spelletjes voorbereiden! 

Stevige linker 

Lotte (0468279232), Pauline (0477538043), Marie-Laure (0477065459), Ferre (0493252810) & Gil 

(0497213092) 

wolven@scoutsdenderleeuw.be 


