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Maandbrief welpen: september-oktober 
 

Hopelijk hebben jullie allemaal een super toffe zomervakantie achter de rug en voor sommige zelf een 
scoutskamp. De leiding heeft er alvast suuuuuuper veel zin in om jullie allemaal terug te zien. Hopelijk jullie 
ook. 
 
11 september: 
De rust is nu voorbij en we vliegen er meteen in met de overgang op 11 september. Dit is dan een goed begin 
van een scoutsjaar, dat beloofd super leuk te worden. Jullie worden verwacht om 14u in de zandbergen tot 
18u. voor de nieuwe leden is er vandaag helaas nog geen vergadering. 
 
18 september: 
Voor de eerste vergadering willen we jullie wat beter leren kennen door coole kennismakingsspelletjes. Ook 
zullen we jullie alles uitleggen wat jullie moeten weten over hoe het werkt bij de welpen. Jullie worden 
verwacht van 14u-18u op het lokaal. Voor jullie ouders is er die avond ook een startdrink om 17u op het 
lokaal.  
 
25 september: 
Helaas pindakaas is er op 25 september geen scouts omdat het SAAMdagen is voor de leiding. Maar niet 
getreurd, we maken er volgende week en extra leuke week van.  
 
2 oktober:  
Joepie na een week te moeten wachten kunnen we terug naar de scouts en zoals beloofd, wordt het een 
extra leuke vergadering. Ik hoor jullie al afvragen wat we dan gaan doen… vandaag zijn het kleine spelen!  
Jullie worden verwacht van 14u-18u op het lokaal. 
 
9 oktober: 
Vandaag gaat Hathi samen met Akela het eerste grote spel maken. Het thema van spel is ruimte. Dat beloofd 
een spannend spel te worden. 
Jullie worden verwacht van 14u-18u op het lokaal. 
 
23 oktober: 
BIJNA HALLOWEEN! Hou jullie maar klaar voor een suuuper toffe crea met al thema… Halloween natuurlijk. 
Jullie worden verwacht van 14u-18u op het lokaal. 
 
29-30-31 oktober: 
PLAPL-weekend! Dit weekend is enkel voor de nestleiders en hulpnestleiders, voor de rest van de welpjes is 
het helaas geen scouts. Verdere info over het weekend volgt. 
 
Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken via welpenleiding@tortels.be of als het 
dringend is kunnen jullie ons altijd bellen: 
 
Scholektser (Baloe): 0471 28 93 75   Ani (Raksha):  0472 87 73 93 
Chimpansee (Hathi): 0478 74 67 34   Baviaan (Bagheera): 0468 27 88 22 
Noko (Akela):  0471 08 69 84   Sena (Kaa)  0488 85 76 67 
 
Tot snel! 
De welpenleiding  


