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Maandbrief Welpen: maart 
 

Maart, jaja, we beginnen al aan de 3de maand van het nieuwe jaar. Ben jij ook benieuwd wat we 

allemaal zullen uitsteken deze maand? Neem maar snel een kijkje! 

 

 

29 februari: TORTEL REWIND 

Vandaag moet de leiding héél hard werken om een super groot feest op haar pootjes te zetten: de 

1e editie van Tortel Rewind is een feit. Er zal vandaag dus geen vergadering zijn voor de leden. 

Alle ouders zijn deze keer welkom in de Zulle voor deze 18+ fuif.  

Tickets: €5.00 aan de kassa, van 21u00 tot 03u00 vindt het feest plaats. 

Tip: als je dit te gekke feestje niet wil missen, tijdig een babysit zoeken!  

 

7 maart: 

Yes, na twee weken zonder scouts kunnen jullie elkaar eindelijk terug zien!  

Deze vergadering worden jullie van 14u00 tot 17u30 op het lokaal verwacht om het grote spel van 

Raksha te spelen, joepie!! 

Tot dan! 

 

14 maart:  

Vandaag gaan wij iets superleuks doen met héél de scouts! Wij gaan koekjes verkopen, dus haal 

jullie beste “verkoopskills” maar al naar boven.   

We verzamelen om 14u00 aan het lokaal en om 17u30 is deze toffe vergadering al weer gedaan.  

 

21 maart:  

Het is nog eens tijd voor een knotsgek groot spel. Zijn jullie benieuwd wat Bagheera en Rama voor 

jullie in petto hebben? Dan moet je zeker komen, van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen. 

 

28 maart:  

Paaskamp komt er aan en zoals jullie misschien weten, worden er dan technieken afgelegd. 

Vandaag gaan wij al een beetje aan de slag met die technieken, zodat alles helemaal in orde 

komt. Natuurlijk wordt dit niet saai, want we wisselen dit af met enkele leuke kleine spelen. 

Het wordt een heel leerrijke dag dus we zien jullie allemaal graag van 14u00 tot 17u30 op het 

lokaal! 

 

4 t.e.m. 8 april: 

Het moment waar jullie allemaal ongetwijfeld naar uitkeken, is aangebroken: Paaskamp!  

Verdere info volgt nog! Hopelijk gaan jullie allemaal mee  
 

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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