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Leidingsploeg welpen 2k17 - 2k18 

 
Dit jaar krijgen de welpen weer de allertofste leiding van heel Scouts Wezemaal. Omdat 

jullie misschien nog niet iedereen persoonlijk kennen, stellen wij onszelf hier eventjes heel 

kort voor! En let op, er staat ook één iemand op die niet jullie leiding is. Tot zondag! 

 

Van links naar rechts staan op de foto:  

 

Jack: Nog maar net in leiding en deze man weet al wat de coolste tak is: welpen. Chapeau 

voor zo een inzicht op zo een jonge leeftijd. 

 

Floere: Florian, bijgenaamd de alfa van Scouts Wezemaal, kiest voor nog een jaartje bij de 

welpen. Omdat hij jullie nu eenmaal zo graag ziet. 

 

Ineke: Met Ineke zullen de welpenmeisjes dit jaar de allerbeste dansjes voor op het 

kampvuur kunnen maken. Haar eigen danscarriere startte immers aan het kampvuur van de 

scouts. 

 

Brekkes: Na 3 jaar leiding geven aan saaie oude takken heeft de baas van Scouts 

Wezemaal eindelijk door dat eigenlijk de welpen de allercoolste leden zijn!  

 

Yasmine: Als kapoenenleiding was Yasmine vorig jaar al de beste in keitoffe spelletjes 

maken, gelukkig gaat ze dit jaar voor de welpen nog leukere activiteiten voorzien. 
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Beek: PDG van de welpenleiding NV 

 

Daenerys: Daenerys of the House Targaryen, the First of Her Name, The Unburnt, Queen of 

the Andals, the Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass 

Sea, Protector of the Realm, Lady Regnant of the Seven Kingdoms, Breaker of Chains and 

Mother of Dragons 

 

Janne: Komt voor het eerst in leiding in onze scouts. Alle meisjes zullen haar supertof 

vinden en de jongens zullen stiekem verliefd worden. 

 

Tade: Net zoals Markske is Tade de grappigste van de welpenleiding.   

 

 

 

Skoeteke september-oktober 

 
·         3 september: We beginnen het scoutsjaar met een stevige vergadering. Frank 

Deboosere heeft ons minstens 30 ° C beloofd en daarom spelen we vandaag ruwe 

waterspelen. Van 14-17u op de scoutslokalen yiiiihaa. 

 

 

·         10 september: De welpen gaan allemaal 

meedoen aan het grote WK. Het wat? Het 

Wezemaals Kampioenschap 

zandkastelenbouwen! We spreken af om 14u 

aan het meer van Rotselaar. Breng je 

origineelste idee en een schepje mee, want de 

leiding gaat zelf ook voor de overwinning. Om 

17u mogen jullie terug opgepikt worden aan het 

meer.  

 

 

·         17 september: De volgende olympische spelen zijn eigenlijk pas gepland voor 

2020 maar ze gaan stiekem toch al door op 17/09/2017. Smeer jullie benen al maar in 

en belangrijk: wie verkleed komt als atleet verdient bonuspunten! 

 

 

·         24 september: Helaas geen vergadering, maar nog veel beter: we vieren ons 50-

jarig bestaan. Alle welpen worden op zaterdag verwacht op de markt van Wezemaal. 

Belangrijk: ook de inschrijvingen vinden hier plaats, zie het algemeen deel voor meer 

info 
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·         1 oktober: Vandaag nemen we afscheid van onze stoere 3e jaars en verwelkomen 

we een nieuwe hoop vriendjes tijdens de overgang. Als ze enkele zware welpenproeven 

kunnen doorstaan tenminste. De vergadering begint vandaag al om 10u. Breng zeker je 

gamel mee voor een heerlijk bord spaghetti op de middag. Als je overgaat naar de 

welpen of de jv’s doe dan zeker vuile kleren aan en neem reservekleren en een 

handdoek mee. 

 

 

·         8 oktober: Een klassieker: we spelen een groot bosspel. Afspraak om 14u aan de 

wijngaardberg (parking langs de aarschotsesteenweg).  

 

 

·         15 oktober: Helaas geen vergadering vandaag. De leiding gaat zelf op weekend. 

Maar droog jullie traantjes, volgende week zijn we er terug. 

 

 

·         22 oktober: Heb je ooit al is gevoetbald 

vastgebonden aan een stoel? Of 

discuswerpen zonder handen? Na vandaag 

wel! Bereid je voor op een namiddag vol 

gehandicaptenspelen. 

 

 

·         28-29 oktober: Ja hoor, je leest het goed, 

deze week mogen jullie zaterdag EN zondag genieten van jullie geweldige leiding! Wij 

hebben namelijk een weekend vol met spelletjes, actie en plezier gepland voor jullie! Ga 

dus snel naar het einde van dit skoeteke en vul het inschrijfstrookje in!! 
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Welpenweekend - Welpenweekend - Welpenweekend - Welpenweekend  

 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 oktober vindt het geweldigste weekend der weekends plaats! Je 

hebt het natuurlijk al door, we gaan op WELPENWEEKEND!!!!  

Vul zo snel mogelijk het inschrijfstrookje beneden in en geef dit af aan de leiding. Het 

weekend kost 20 euro, gelieve dit te storten op BE74 0014 9959 1607 tegen ten laatste 21 

oktober! 

We spreken zaterdag 28 oktober om 10u ‘s morgens af. Jullie ouders mogen jullie weer 

komen halen zondag 29 oktober om 12u (denk er aan, het winteruur is vandaag gestart, 13u 

is dus 12u geworden!) 

De locatie van het weekend laten we binnenkort weten aan alle ouders via een mailtje! 

 

Zeker meenemen:  

- luchtmatras  

- slaapzak + onderlaken + kussensloop  

- propere kleren (onderbroek, kousen, t-shirt, pull, broek, …) 

- regenjas  

- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek, …)  

- stevige schoenen  

- eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek)  

- zaklamp  

- medicatie indien nodig  

- sis kaart/kids-id  

- goed humeur  

  

Zeker NIET meenemen:  

- snoep  

- elektronica zoals gsm, ipod, ipad, …  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik, ouder van …………………………………………… geef mijn zoon/dochter de toestemming 

om mee op welpenweekend te gaan van 28 tot 29 oktober. Hiervoor betaal ik de som van 20 

euro, te storten op BE74 0014 9959 1607 tegen ten laatste 21 oktober! 

Extra_info:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

 


