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Maandbrief Welpen: september 
 

Komt dat zien, komt dat zien! Een volledig nieuw scoutsjaar vol verrassingen, nieuwe ervaringen, 

nieuwe vrienden, nieuwe spelen en nieuwe energie! Enkele oud- en nieuwe leiding staan te popelen 

om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen. Zijn jullie er klaar voor? 3,2,1… GO! 

 

12 september: Joepie! Eindelijk mogen we opnieuw van start gaan. We weten allemaal wat dit wilt 

zeggen… OVERGANG! Aangezien we dit jaar de groep een beetje moeten opsplitsen zal het 

vandaag overgang zijn voor de nesten wit, geel en groen. Deze nesten worden om 14u verwacht 

op het grasveld aan onze lokalen. Om 18u is de vergadering gedaan en mogen de (vuile welpjes!) 

worden opgehaald. Voorzie dus best een beschermende laag op de zetels van je auto. 

 

19 september: Vandaag staat er opnieuw een overgang gepland maar deze keer voor de nesten: 

rood, blauw en zwart. De uren blijven hetzelfde: om 14u op het grasveld aan onze lokalen waar 

de welpjes om 18u terug kunnen worden opgehaald. Let op: leg best een bescherming op de 

zetels van je auto want het belooft een –niet zo propere- vergadering te worden. 

 

26 september: Nu alle welpen succesvol de overtocht hebben gemaakt kunnen we beginnen met 

onze gewone vergaderingen. Akela, Raksha, Chill, Hathi, Baloe, Kaa en Bagheera staan te popelen 

om de welpen beter te leren kennen en ze bij te staan in hun eigen jungle avontuur. Belangrijk: het 

is vandaag enkel vergadering voor de groepen A en B (nesten wit, groen, geel en rood) van 14u 

tot 18u op onze lokalen. 

 

3 oktober: Zo’n eerste scoutsmaand vliegt voorbij! Normaal gezien zou er op deze dag een 

eetfestijn gepland staan. Als we realistisch blijven is de kans zeer klein dat deze ook daadwerkelijk 

zal kunnen doorgaan. Jullie zullen hoe dan ook via mail op de hoogte worden gebracht maar voor 

nu houden we het op gewone vergadering van 14u tot 18u op onze lokalen voor de groepen B 

en C (nesten geel, rood, blauw en zwart). 

 

Tot volgende maand! 

 

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: 

 

Aloeatta (Hathi): 0491 14 53 25   Schildpad (Akela): 0468 17 25 05 

Ochotona (Chil): 0494 13 30 65    Arend (Kaa):  0483 02 72 84 

Antilope (Raksha): 0471 52 96 94   Scholekster (Baloe): 0471 28 93 75 

        Tibe (Bagheera): 0468 27 88 22 

 

Een stevige linker, 

 

De Welpenleiding  
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