MAANDBRIEF DECEMBER-FEBRUARI
Allerbeste wolven van Sint-michiel. Hier is hij dan, de langverwachte,
gloednieuwe maandbrief vol nieuwe activiteiten waar de wolven van
zondag tot vrijdag naar kunnen uitkijken. Hang hem aan je koelkast,
kader hem in of schreeuw het van de daken, maar vooral: wees paraat!
Zaterdag 11/12: Jouw taak, als gerespecteerd generaal aan het hoofd van een enorme
troepenmacht is simpel: zorg dat je de wereldheerschappij in handen krijgt. Met infanterie,
cavalerie en artillerie vechten we vandaag voor onze gebieden. Om je troepen naar de
overwinning te leiden, zal je moeten vertrouwen op tactiek en snelle besluitvorming. Tijdens
de veldtocht op weg naar allesoverheersende macht, verover je eerst gebieden en
vervolgens hele continenten. Er kan maar één troepenmacht zegevieren, dus plan je
strategie zorgvuldig, anders kan een snelle overwinning zomaar omslaan in een
verpletterende nederlaag! U wordt verwacht op den duiker te zijn van 14 uur tot 17 uur.
Zaterdag 18/12: Vandaag worden onze wolven omgetoverd tot zeewolven. Een zeewolf is de
grote orde van de baarsachtigen. Hij is blauwgrijs van boven en groenbruin op de flanken,
waarover donkere verticale banden lopen. De kop is fors, met een opvallend gebit. De
zeewolf kan wel 160 centimeter lang worden, 23 kilogram wegen en 22 jaar worden (even
oud als Hanne!!). Dat gezegd zijnde, we verwachten jullie om 13u45 aan de ingang van het
zwembad van het Stadspark met jullie zwemkleren en 5 euro. Om 16u45 mogen jullie op
deze plaats weer worden opgehaald.
Zaterdag 25/12: Er iiiiissss en kindeke geboren op aard, er iiiiiisss en kindeke geboren op
aard! Ja, ja u leest het goed. Vandaag is het kerstmis. Dit betekent dat de leiding, net als
jullie, zich vol gaat proppen met lekker eten en drinken op familiefeesten. Vandaag dus
helaas geen scouts maar wel een fijne kerst gewenst!
Zaterdag 01/01: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 GELUKKIG NIIEEUWWJAAAAARR!! Vandaag start
het nieuwe jaar dus dat wil zeggen: nieuwjaarsbrieven, familiefeesten, lekker eten en
drinken, cadeautjes, vuurwerk, lang opblijven maar helaas geen scouts. Maar wel de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar van de wolvenleiding.
Zaterdag 08/01: Terwijl jullie genieten van jullie welverdiende verlengde kerstvakantie is
jullie leiding druk bezig met zich goed voor te bereiden op hun examens. Studeren, studeren,
studeren dus! We zien jullie graag volgende week terug!
Zaterdag 15/01: Om leiding te worden, moet je een hele opleiding volgen. Theorielessen,
persoonlijkheidstesten, fysieke proeven maar ook leidingstage. De jins die volgend jaar, als
ze slagen, leiding worden zullen vandaag hun stage doen bij ons. We verwachten jullie van
14u tot 17u op den duiker.
Zaterdag 22/01: Voor deze activiteit wachten we tot de avond valt en de duisternis op ons
neerdaalt. In het donker zijn we namelijk veel onherkenbaarder en kunnen we ons veel beter
verstoppen. Dat hebben we natuurlijk nodig voor ons grote sluipspel. We verwachten jullie
van 19u tot 21u op den duiker.

Zaterdag 29/01: Kennen jullie Robert Baden- Powell? Hij was militair commandant. Maar hij
was ook de grondlegger van de scouts. In 1907 organiseerde hij het eerste scoutskamp. Het
ging er toen veel militaristischer aan toe en meisjes waren er nog niet welkom. Gelukkig is de
scouts uitgegroeid tot iets heel anders. Toch willen we vandaag even teruggaan in de tijd.
We verwachten iedereen, ook de meisjes, in volledig uniform op den duiker van 14u tot 17u
voor paracommandotocht.
Zaterdag 05/02: AAAARRREEEE YOOUUUU READDYYYYY, U KAN NOG INSSTAPPEN, KOOP
UW KAARTJES AAN DE KASSA, OEHLA OEHLA OEHLALAAAAA, LET OP WE GAAN NOG
ACHTERUIT. Herkennen jullie deze jingles? Natuurlijk wel, die hoor je op de kermis! Vandaag
spelen we het grote kermisspel. De kermis zal uitgestald worden op den duiker en gaat om
14u open. Om 17u zal de kermis sluiten.
Vrijdag 11/02 – zondag 13/02: Scouts van vrijdag tot zondag? Ja, ja je leest het goed. Dit
weekend gaat ons jaarlijks kerstweekend door. Kerstweekend in februari? Zeker wel! In
gekke tijden moeten we origineel zijn. Meer informatie volgt nog!
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