Wolven maandbrief februari - april
Allerliefste, allerstoerste, allerbeste wolven van Sint Michiel. Na lang wachten is hij er dan toch, de
vet coole nieuwe maandbrief!! We hebben voor jullie weer gloednieuwe activiteiten klaargezet zodat
jullie je tot april niet meer moeten vervelen. De leiding heeft er zin in, jullie ook?
Zaterdag 19 februari : Het weer is guur, het is koud in de loopgraven, de kogels suizen langs je oren en hier en
daar hoor je een een inslag van een bom. De wolven-bataljon wordt gedropt op de konijnenberg om de streek te
beveiligen. Zorg dat je goed gecamoufleerd bent of het kan wel eens nefaste gevolgen hebben want vandaag
spelen we het grote
Call of duty-spel. We verwachten jullie op het drop point op de konijnenberg in Vosselaar van 14u tot 17u.
Zaterdag 26 februari : Bezit jij de vaardigheden die we zoeken? Ben jij zo snel als de wind en zo sterk als een
beer? Ben is jouw verstand zo scherp als een mes en jouw concentratie zo sterk als steen? Kan jij dansen als
een ballerina en schilderen als een kunstenaar?
Vandaag testen we jullie op jullie all around vaardigheden om zo de Homo Universalis van de wolven te vinden
van 14u tot 17u op den Duiker.
Zaterdag 5 maart : Wanneer de opdrachten niet lukken, we de spelletjes blijven verliezen. Wanneer simpele
dingen zomaar de mist in gaan, niets lijkt te lukken. Wanneer alles dreigt in het water te vallen kan je je maar één
ding afvragen… Wie is de Mol?
We spelen het grote Wie is de mol spel van 14u tot 17u in de liereman in Oud-Turnhout.
Zaterdag 12 maart : Als je denkt aan alle belangrijke dingen aan scouting is zonder twijfel één van die dingen
nieuwe vrienden maken. Vandaag komt onze oude scouts vriend
Alain Provist op bezoek. De leiding weet zeker dat jullie hem geweldig leuk zullen vinden!
We spelen de Alain Provist vergadering van 14u tot 17u op Den Duiker.
Zaterdag 19 maart; Vandaag hebben jullie geen scouts :( De leiding is dit weekend op ontspanning na al het
harde werk dit jaar. We zien jullie graag volgende week terug!
Zaterdag 26 maart: Nu jullie allemaal de welpen zijn ontgroeid tot een sterke wolf is het belangrijk dat de
wolvenleiding jullie een aantal dingen bijleert. Er zijn bepaalde dingen die je als volgroeide wolf zeker moet
kunnen om te overleven. Vandaag brengen wij jullie graag wat van deze dingen bij en oefenen we dingen die
jullie misschien al hebben geleerd extra goed in. We doen een grote techniekenvergadering van 10u tot 17u op
den Duiker.
Zaterdag 2 april: Vandaag geeft de leiding van Sint Michiel een groot feest in de Futur. Omdat de wolven daar
nog wat klein voor zijn hebben wij een véééél beter alternatief. Het licht gaat uit vandaag, we brengen het beest
naar buiten. We blazen het dak eraf op onze eigen Futur Child Night. We verwachten jullie in jullie beste partyoutfit
van 14u tot 17u op den Duiker
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