
 
SEINTOREN WELPEN 2022-

2023 
TWEEDE SEMESTER 

 
 
Hey allerstoerste welpen en ouders, 
Het eerste semester is al weer afgelopen De tijd vliegt voorbij! We hebben voor 
jullie met veel plezier de seintoren gemaakt van het tweede semester. We kijken er 
naar uit om er opnieuw een fantastisch semester van te maken! 
 
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 (), 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 2: vrijdag 3 maart – zondag 5 maart 
o Kamp: zaterdag 22 juli – maandag 31 juli 

 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 22 JANUARI 
Zwaardenspel 
 
Vandaag kunnen jullie laten zien wie de 
dapperste onder jullie is. We spelen het 
enige echte ZWAARDENSPEL!!! 
 
B 

Zaterdag 14 januari 
Game night 18u – 20u 
 
We maken er een héél gezellige avond 
van en spelen allemaal verschillende 
gezelschapspelletjes. Je mag zeker altijd 
een eigen gezelschapspel meenemen! 

Zondag 29 JANUARI 
Olympische nestenspelen 
 
Zwart, rood, blauw, wit of groen? Welk 
nest zou de olympische nestenspelen 
winnen? Take one for the team en begin 
alvast te trainen    

Zondag 5 FEBRUARI 
Famizo 
 
Jullie mogen thuis blijven. Vandaag is het 
geen scouts   

ZONDAG 12 FEBRUARI 
Klakkebuizen-shooten 
 
Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel 
wat lasershootenis. Wel, vandaag spelen 
wij de scoutsversie! 

ZONDAG 19 februari 
Kookvergaderingen 
 
Beste koks, jullie gaan vandaag (hopelijk) 
een héérlijk gerechtje voor ons 
prepareren.  
 



 
  

Zaterdag 25 FEBRUARI 
Casino 
 
Het is eindelijk tijd voor het legendarische 
casino. Trek jullie chiqueste kleren aan en 
hoop maar op geluk!! 
Meenemen: WEURO’S $$$ 
 

Zondag 19 MAART 
Expeditie welp 
 
Vandaag moeten jullie een heel tal 
opdrachten doen om te kunnen 
overleven!! 

zondag 25 maart 
famizo 
 
Jullie mogen je nog eens omdraaien in jullie 
bedje vandaag. Geen scouts  
 
 Zondag 2 april 

famizo 
 
Blijf nog maar eens lekker in jullie bedje 
liggen. Het is famizo vandaag. 

WEEKEND 2 
3 MAART – 5 MAART 
 
Het tweede weekend is eindelijk 
aangebroken. De weekendbrief wordt 
nog via mail doorgestuurd, dus hou deze 
zeker in de gaten.  Zondag 12 maart 

Sportvergadering 
 
Wie zijn de sportiefste welpen onder 
jullie?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 april 
Famizo 
 
Fijne pasen gewenst aan alle welpen! 
Vandaag is het geen scouts  

Zondag 16 april 
Ruiltocht 
 
Een goede klassieker: we beginnen met 
een appel en een ei en eindigen (hopelijk) 
met iets groots  

Zondag 23 april 
papavoetbal 
 
Voetbal schoenen aan en sleur jullie papa 
mee op de fiets. Vandaag is het 
papavoetbal! Meer info volgt nog.  

zondag 30 april 
wisselvergadering 
 
Aan alle welpen die de leiding beu zijn: 
zeker komen!!! Jullie krijgen deze 
vergadering hele andere leidingsploeg. 

Zaterdag 6 mei 
Scherpenheuvel 
 
Vandaag wordt iedereen verwacht om 
mee te wandelen. Vergeet je niet in te 
schrijven! 

Zondag 14 mei 
Welpen got talent 
 
Na het grote succes van vorig jaar, doen 
we een nieuwe editie van Welpen Got 
Talent. Denk al maar vast na over jullie 
act! 


