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Maandbrief Welpen: september 

 
Het is weer zover, de leukste zaterdagen van het jaar komen er aan, woehoe! Neem maar alvast 

een kijkje naar wat we deze maand allemaal zullen uitspoken… 

 
7 september:  

3…2…1: Here we go! We kruipen, slieren, lopen, rollen het nieuwe jaar in en dat doen we niet 

zomaar.. Vandaag is het de overgang en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan.  

Bereid je maar al voor op een spetterende, gekke en modderige start van het jaar! 

Jullie worden aan de Zandbergen verwacht om 14u.  

De vergadering is om 18u gedaan, ook aan de Zandbergen 

De Zandbergen kunnen bereikt worden door op het einde van de Spesbroekstraat links af te slaan. 
(TIP: Na de overgang zal je welpje er niet al te proper uitzien, we raden aan een dekentje of handdoekje te 

voorzien als je je welpje met de auto ophaalt.) 

*Als je volledig nieuw bent in onze scouts, ben je welkom vanaf 14 september. 

 

14 september:  

Wow, wie is dat? En die? Aiaiai, niet goed bezig! Het begin van het jaar brengt veel nieuwe 

gezichtjes met zich mee, maar niet getreurd. Na vandaag weet jij perfect wie wie is. We leren 

elkaar kennen aan de hand van leuke kennismakingsspelletjes!  

Vergadering van 14u tot 18u aan onze lokalen. Na de vergadering zijn ook de ouders allemaal 

welkom op de startdrink. Hopelijk zien we jullie daar talrijk! 

 

21 september:  

Vandaag spelen we een fantastisch groot spel aan onze lokalen! We zien jullie graag van 14u tot 

18u aan onze lokalen 

 

28 september:  

Vandaag een gewone vergadering van 14u tot 18u. 

De “kleine spelen” blijven toch altijd even leuk en dat zullen jullie vandaag nog eens mogen 

ontdekken! 

 

5 oktober:  

Vandaag spelen we het groot spel van Raksha! Spannend…  

Deze avond is het ook ons eerste eetfestijn! Dat wordt lekker smullen! Schrijf jullie hiervoor zeker 

in en geniet van een heerlijke spaghetti! 

Voor verdere informatie wordt jullie nog een mail of brief doorgestuurd. Let op: De scouts is 

vandaag van 14u tot 17u aan onze lokalen.     

 

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts 

zelf, contacteren op welpenleiding@tortels.be of als het dringend is kunnen jullie ons ook bellen: 

 

Raksha:  +32 471 52 96 94   Akela:   +32 475 44 66 37    

Baloe:     +32 476 23 65 62  Rama:  +32 475 47 65 71  

Bagheera:   +32 494 41 51 77   Hathi:   +32 475 84 60 11 

Chill:    +32 492 73 58 27      

 

Een stevige linker,   

 

De welpenleiding 
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