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Maandbrief Welpen Januari 2023 

 

  
 7 januari: 

Na een heel leuk 2022 starten we een nieuw jaar. We beginnen dan ook direct goed met een 

spetterende tocht. Met driekoningen gaan we de straten van Wondelgem onveilig (of juist veilig) 

maken. We spreken af aan het lokaal om 14u en we eindigen de tocht ook terug aan het scoutslokaal 

om 18u. Voel jullie zeker ook vrij om jullie te verkleden! 

 

  
 14 januari: 

Vandaag krijgen we bezoek van de vg/seniors! Zij kunnen al niet wachten om volgend jaar leiding te 

geven waardoor ze al eens komen oefenen terwijl jullie leiding volop aan het studeren is voor de 

examens. We zullen vandaag een wandeling maken door het prachtige Wondelgem en het exotische 

Mariakerke. Neem je beste stapschoenen mee en natuurlijk ook je goed humeur! We spreken af van 

14u tot 17u30 aan het lokaal. 

 

 
 21 januari: 

De leiding zit volop in de examens en verdient af en toe eens een gezellige pauze. Daarom  
hebben we besloten om eens gezellig samen te picknicken. De vergadering gaat door op het lokaal 

van 17u tot 20u. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen, eten wordt namelijk niet voorzien!  
 

 
 28 januari: 

We horen het jullie al denken: Wanneer gaan we nog eens een groot spel doen?! AHA! Het is jullie 

geluksdag! Vandaag spelen we een groot spel, gemaakt door onze lieftallige seniors.  De vergadering 

gaat door op het lokaal van 14u tot 17u30. 
 

 
 4 en 5 februari: 

 Surprise Surprise… We hebben vandaag een super leuke en speciale vergadering gepland!  

Verdere info volgt nog, maar leg jullie matje en slaapzak alvast klaar.  

 

 

Tot slot wensen we jullie een fantastisch 2023!  
 

 
Indien er vragen zijn, of je wilt iets kwijt kan je ons altijd bereiken op welpenleiding@tortels.be of via 

ons nummer: 
 

Arend (Raksha): +32 483 02 72 84  Kiboko (Baloe): +32 487 72 44 20 
Saluki (Akela):  +32 492 92 88 10  Tembo (Hathi):  +32 468 16 82 53 
Baviaan (Bagheera) :  +32 46827 88 22  


