
 
SEINTOREN WELPEN 2022-2023 

EERSTE SEMESTER 
 
 

Hey allerstoerste welpen, 
Na ons fantastische scoutskamp kan het nieuwe scoutsjaar weer beginnen!! We 
moesten jammer genoeg afscheid nemen van de derdejaars, Baloe, Chill, Akela en 
Mang, maar niet getreurd want er blijven zeker een aantal vertrouwde gezichten J. 
We verwelkomen de eerstejaars en een aantal nieuwe leiding om er dit jaar weer een 
toptak van te maken! Hier kunnen jullie alle activiteiten terugvinden die wij voor jullie 
hebben gepland op de zondagvoormiddagen van het eerste semester.   
 
Stevige Linker, 
De welpenleiding 
 
Akela spreekt de ouders toe: 
We zullen eerst nog een paar afspraken overlopen zodat de vergadering vlot kunnen 
verlopen: 

- Wees elke vergadering in uniform! In de winter is het toegelaten om jezelf 
warmer aan te kleden, MAAR geen korte broeken. Alle informatie over het 
scoutsuniform kan je terugvinden op de website van ScoutsDe14. Het gebeurt 
héél vaak dat scoutstruien of petjes verwisseld worden of kwijt geraken, dus 
voorzie zeker elk kledingstuk van een naam.  

 
- Als een welp niet naar een vergadering kan komen (L), gelieve dit dan ten 

laatste donderdag voor de vergadering te laten weten. Stuur dan een mail 
naar welpen@de14.be of bel of stuur een sms naar Akela via het nummer: 
+32470032312. Je kan hier ook altijd terecht voor vragen of problemen. 

 
- Wij denken ook aan het milieu en vragen daarom om elke vergadering uw 

welp met de fiets naar de scouts te sturen. 
 
- Wij verwachten van uw welp dat ze de Wet en het Gebed vanbuiten kennen.  

 
 
Wet: 
Een welp volgt de oude wolf. 
Een welp is moedig en houdt vol 



 
Gebed: 
Goede Vader, help ons flinke welpen worden. 
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Wij vragen het u door Onze Heer Jezus en samen willen wij ons best doen. 
(Akela: Sint-Franciscus welpen patroon) 
Bid voor ons 
 
Praktische informatie: 

- Elke vergadering spreken we af om 9u15 aan het lokaal (Frans Reinemundlei 
1), de vergaderingen duren tot 12u.  

- Belangrijke data die jullie alvast in jullie agenda kunnen zetten: 
o Weekend 1: vrijdag 28 oktober – zondag 30 oktober 
o Weekend 2: vrijdag 3 maart – zondag 5 maart 
o Kamp: zaterdag 22 juli – maandag 31 juli 

ð Meer info volgt via mail 
 

Louise Nagels Materiaal Akela +32470032312 Nerviërslei 18, 
2900 Schoten 

Energieke Carduelis 

Francis Geerts Kas Hathi +32488947286 Bist 50,  
2180 Ekeren  
 

Zachtaardige Schaarbek 

Liv Van Dyck Ledenbeheer Bagheera +32472706447 Dennenlei 7, 
2900 Schoten 

Gedreven Streepmuis 

Margaux 
Boschmans 

EHBO / Lokaal & 
terrein 

Mao +32468292444 Eburonenlei 5, 
2900 Schoten 

Pientere Springbok  

Maurice 
Verheyen 

Materiaal Baloe +32492151549 Pastoor 
Meeusenlaan 7, 
2900 Schoten 

Joviale Spitsvogel 

Maxime Van 
Molle 

Media Chill +32492205449 Kanaallei 10, 
2900 Schoten 

Speelse Dingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Zondag 9 oktober 
Maatschappijspel 
 
Beste ondernemers, wie van jullie wordt 
de rijkste welp? Deze vergadering gaan 
jullie ondervinden of geld weldegelijk niet 
gelukkig maakt ;)  
 

Zondag 2 oktober 
Kennismakingsvergadering 
 
We starten het jaar met een super leuke 
vergadering zodat we elkaar beter 
kunnen leren kennen! Wees er zeker bij 
J 

Zondag 16 oktober 
Famizo 
 
Vandaag kunnen jullie rustig in jullie 
bedje blijven liggen want het is geen 
scouts L 

Zondag 23 oktober 
Schildenspel 
 
Na een paar rustige vergaderingen, is het 
tijd voor het echte werk. Het 
legendarische schildenspel!! Het wordt 
een heftige strijd dus bereid jullie voor. 

Weekend 1 
28 oktober – 30 oktober 
 
Eindelijk ons eerste takweekend. Verdere 
info volgt nog, maar vergeet al zeker niet 
je goed humeur in te pakken!! 



 
  

Zondag 6 november 
Recordvergadering 
 
Kunnen jullie het record breken van om 
ter meeste records breken? De lat ligt erg 
hoog dus we hebben zeker vandaag 
iedereen nodig! 

Zondag 13 november 
Welpen-City 
 
Vandaag bouwen we jullie je eigen 
welpen stad en branden we die natuurlijk 
ook op… ;) 

Zondag 27 november 
Bosspel 
 
Deze vergadering gaan we niet 
doorbrengen op ons scoutsterrein, maar 
in het bos voor een episch spel!! 
 
MEENEMEN: fiets 

Zondag 4 december 
sinterklaas 
 
Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar? 
Jah, we zullen er toch acher komen als 
jullie liegen op deze vraag, want we 
kunnen het aan de Sint zelf vragen… 

Zondag 20 november 
herfstopkuis 
 
Zorgen jullie er mee voor dat de scouts er 
terug spic en span uitziet? Kom met 
zoveel mogelijk, het wordt een leuke 
vergadering met achteraf misschien wel 
een beloning… 
 
MEENEMEN: rijf 



 
 
 
 
 
 
 
a  

Zaterdag 10 december 
Quiz (18u – 20u) 
 
We zullen er nu achter komen wie de  
grootste meesterbreinen zijn van de 
welpen…  

Zondag 18 december 
Famizo 
 
Vandag kunnen jullie lekker warm thuis 
blijven. Geen scouts vandaag L  

Zondag 25 december 
Famizo 
 
Fijne kerst aan alle welpjes thuis! Geniet 
ervan. Geen scouts vandaag L Zondag 1 januari 

Famizo 
 
HAPPY NEWYEAR! Jullie kunnen vandaag 
het nieuwe jaar vieren want geen scouts 
vandaag. 

Zondag 8 januari 
FIlmontbijt 
 
We gaan op ons gemak bekomen van de 
vakantie en feestdagen met een gezllig 
filmontbijtje. De leiding voorziet ook nog 
iets lekkers. 
 
MEENEMEN: ontbijt en slaapzak 



DATUM ACTIVITEIT EXTRA / OPMERKINGEN

vrijdag 7 oktober 2022
zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022 confituurverkoop akabe

vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022 Meet & greet (ouders)

zondag 23 oktober 2022 Hamburgerverkoop gidsen

vrijdag 28 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022
zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022 Herfstopkuis Herfstdrink/marsepeinverkoop

vrijdag 25 november 2022
zaterdag 26 november 2022 verkenneravond

zondag 27 november 2022 …

vrijdag 16 december 2022 kerstbar voorstam
zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 Famizo

vrijdag 3 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023

zondag 5 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023
zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 Verkennerontbijt

vrijdag 17 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023 Gidsenavond

zondag 19 maart 2023 …
vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023
zondag 9 april 2023 Famizo

maandag 10 april 2023
dinsdag 11 april 2023 Enkel voor Jv, Jogi, gidsen, verkenners en voorstam

woensdag 12 april 2023
donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023
zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023 …
vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Voorstamquiz
zondag 23 april 2023 …

vrijdag 5 mei 2023
zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023 Scherpenheuvel

vrijdag 12 mei 2023
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023 Infomoment kampen

KAMPDATA: kapoenen - akabe 25 - 31 juli
kabouters - welpen 22-31 juli

Jongverkenners - jonggidsen 15 - 31 juli // 18 - 31 juli 
Verkenners - Gidsen afhankelijk van de tickets (ong 3 weken)

Voorstam afhankelijk van de tickets (ong 2 weken + 7 dagen stage)

Techniekenweekend / Hike

Takweekend 2/ Ouderweekend

Voorstamweekend

Takweekend 1
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