Voorwoord
Hey welpen en ouders
We hebben weeral een mooi jaar achter de rug en hebben dit goed kunnen afsluiten met een
traditionele overgang. Dit jaar is er een nieuw scoutsjaar en meer dingen om te doen. Dit jaar zijn we
niet meer met 6 leiders maar met 5. Een jaar met 3 nieuwe leiders voor onze welpen. Allemaal toffe
gasten met een passie voor de scouts.
Dit betekend spijtig genoeg dat we wel afscheid moeten nemen van een paar leiders. We nemen
afscheid van Leider Bagheera (Joren), Leider Ka (Juul), Leider Baloo (Vital) en Leider Mang (Ruben).
Maar er komen 3 nieuwe leiders bij, namelijk Leider Oe (Staf), Leider Rikki Tikki Tavi (Jense) en Leider
Raksha (Guillaume). Leider Bandar (Lasse) en Leider Hathi (Siebe) blijven dan nog een jaartje bij de
Welpen.
Nu kunnen de 2de jaars van de Welpen terug komen trommelen op zondag. Dit is om 13u op de
scouts. Het uniform moet elke zondag in orde zijn en het welpenpetje en de das horen hier ook bij.
Wij zullen onze kasacties vermelden in de whatsapp van de ouders doorheen het jaar.
Hier nog een paar belangrijke datums!
Belofteweekend: 29 - 30 - 31 oktober 2021
Pallieteravond: 20 november 2021
Rad van fortuin quiz: 19 maart 2022
Kamp: 11 – 21 juli 2022

We maken er samen een topjaar van!
Stevige linker,
Welpenleiding

Voorstellingsrondje
Hey Welpen,
Ik ben het weer, Leider Bandar. Terug een jaar bij de welpen omdat jullie me
anders toch zo hard zouden missen. Mijn echte naam is Lasse, ik heb een broer die
jullie vast en zeker wel zullen kennen of leren kennen genaamd Jense. Thuis heb ik
ook een kat en wat kippen. Dit jaar studeer ik op Karel De grote Hogeschool in
Antwerpen. Mijn lievelingseten is pasta en mijn favoriete hobby is scouts. Voilà!
Jullie weten terug wat meer over mij, nu alleen jullie nog beter leren kennen.
We maken er een topjaar van!
Stevige Linker,

Bandar

Jow welpen,
De meeste zullen mij kennen want ik ben vorig jaar komen foerieren bij jullie op kamp,
maar ik zal mij toch eens kort voorstellen.
Mijn naam is Siebe, maar jullie mogen mij Hathi noemen. Mijn totem is bruin
blauwe oprechte brulaap.
Ik ben een van jullie nieuwe leiders dit jaar. Ik woon in Bazel en heb 3 broers:
Freek (JV-leider), Joppe en Daan (2de jaar JV).
Dit is mijn eerste jaar leiding. Ik zit nu al 14 jaar in de scouts
Ik ben 18 jaar oud en wordt 19 dit jaar.
Ik werk bij Tomaline, een tomatenteeltbedrijf in Melsele.
Mijn hobby naast de scouts is drummen. Ook ben ik wekelijks actief op mijn volkstuintje te
Rupelmonde
Ik hoop dat we er weer een bangelijk jaar van kunnen maken en jullie wekelijks terug te zien
op de scouts natuurlijk!
Stevige linker,

Hathi

Juuuuuw welpen!!!
Ik ben Jense, maar jullie mogen mij Rikki-Tikki-Tavi of Rikki noemen!
Ik ben 19jaar en dit is mijn 14e jaar bij de Scouts. Mijn totem is Roodblauwe vergaande
flamingo. Ik heb een tweelingbroer genaamd Lasse, hij is ook leider bij de welpen.
Ik woon in Steendorp en heb 3 kippen, 1 konijn en 1kat.OokStudeer ik ergotherapie in
Antwerpen. Naast Scouts is ook voetballen een hobby van mij. Hopelijk leer ik jullie allemaal
snel kennen en gaan we veel plezier maken dit jaar!
Stevige linker,

Rikki-Tikki Tavi

Alloookes welpen
Sommige kennen mij al als Guillaume, maar komend jaar mogen jullie mij aanspreken
met Raksha. Dit is het mijn eerste jaar dat ik leiding ga geven en ik kijk er kei hard naar
uit.
Hopelijk jullie ook.
Buiten de scouts heb ik natuurlijk nog hobby’s namelijk snowboarden en zeilen. Ik zeil bij
VVW galgenweel en ik ben daar al een paar jaar monitor.
Verder ben ik net afgestudeerd bij het college (sjks) in Sint-Niklaas (misschien dat
sommige van jullie er al eens van gehoord hebben). Dit en de volgende jaren ga ik fysica
studeren bij UGent.
Voor de rest hoop ik er een top jaar van te maken, dus tot op ne zondag.
Stevige linker,

Raksha

Haai welpjes,
Ik ben leider oe, voor anderen welbekend als Staf de zoon van meester Andy.
Ik voetbal heel graag en ben heel sportief, ik ga meerdere keren lopen per week en in het weekend
durf ik ook wel eens op de fiets te springen.
Ik heb 2 broers en 2 zussen. Ik ga dit jaar leerkracht lager onderwijs studeren.
Ik heb alleszins heel veel zin in het nieuw scoutsjaar. Hopelijk hebben jullie er ook even veel zin in.
Want dan word het een episch jaar samen met de andere leiding.
Steve linker,

OE

We nemen helaas ook afscheid van een paar leiders:
Joow welpen,
Na 2 jaar leiding te geven aan jullie ga ik jullie nu verlaten en ga ik samen met de derdejaars naar de
jong-verkenners.
Ik heb mij samen met jullie neig goed geamuseerd de afgelopen twee jaar al hebben we wat
tegenslag gehad door de corona.
Laten we hopen dat we er dit jaar niet te veel voor moeten laten. Ik wens jullie super veel leute toe
in dit nieuwe scoutsjaar en natuurlijk ook op school;).
Alle sjarels tot op ne volgende zondag om nog eens te babbelen héee
Stevige linker,

Bagheera

Joooooow Welpen,
Met spijt in het hart zal ik dit jaar afscheid nemen van jullie. Na vele worstelpartijen en gekke
avonturen bij de welpen en kapoenen ga ik dit jaar iets totaal anders doen!
Ik ga leiding geven bij de Jin, de oudste groep. Hopelijk wordt dit even leuk als vorig jaar. Ik zal jullie
niet vergeten en zal zeker een kaartje sturen vanop ons, waarschijnlijk exotische kamp.
Mochten jullie me echt missen kunnen jullie mij altijd nog eens uitdagen.
Stevige stinker,

Baloo (vanaf nu mogen jullie terug Vital zeggen)

Maandprogramma
12 september
Vandaag spelen we de klassieke kennismakingspelletjes.
zo leren jullie de supertoffe leiding
kennen en leert de supertoffe leiding jullie kennen.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje
19 september
Haal jullie stoere outfits maar boven, want vandaag spelen we Johnny games.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje + Stoere kleren
26 september
Vandaag gaan we Repmond nog eens onveilig maken met een dorpspel!!
Meebrengen: € 1 + welpenpetje
3 oktober
Misschien vragen de ouders zich soms wel af wat de welpen op een
doorsnee zondag zoal uitspoken? Wel deze zondag mogen de welpen hun
mama en/of papa meenemen om een dagje mee te doen!
Meebrengen: €1 + welpenpetje + eventueel een mama of een papa
10 oktober
Nu we elkaar allemaal beter kennen, kunnen we echt beginnen aan het scoutsjaar en hoe
kan dit dan ook
beter dan met een goeie ouwe jungle book film.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje + een dekentje/slaapzak
17 oktober
Laat jullie baard maar al groeien voor deze zondag want vandaag doen we Highlandgames.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje + kleren van de Vikings
24 oktober
Deze zondag spelen we een legendarische quiz om nooit te vergeten.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje + vuile kleren
29 - 31 oktober

Belofteweekend
Meer info volgt!
7 november
Vandaag gaan we al ons vuil van het weekend afwassen in het zwembad. Dus train jullie
schoolslag
maar al!
Meebrengen: € 5 + welpenpetje + zwembroek + handdoek
14 november
Laat maar zien hoe sportief jullie zijn, want vandaag is het sportdag.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje
21 november
Geen vergadering wegens Pallieteravond!!

28 november
Vandaag strijden jullie voor de overwinning met een goed oud bosspel.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje
5 december
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan in….Rupelmonde!
Vandaag is het Sinterklaasvergadering.
Meer info volgt!
12 december
vandaag doen we casinogames.
Meebrengen: € 1 + welpenpetje + chique kleding
19 december
Het is bijna kerst en daarom hebben we voor de welpen een gezellig kerstfeestje
Meer info volgt
26 december
Vrolijk kerstfeest!!! Vandaag is het geen scouts.
2 Januari
Gelukkig Nieuwjaar!!! Vandaag is het geen scouts

Mopjes
Staan twee domme blondjes op straat, elk aan één kant van de weg.
Roept het ene domme blondje: "Hoe kom ik aan de overkant?"
Zegt die andere: "Daar ben je toch al?"

Er waren eens twee gekken in de woestijn.
De ene gek had een autodeur bij zich.
De andere vroeg waarom hij die deur meesleurde.
Antwoordt de ene gek: “Als het straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open zetten!”

Er lopen twee aardappels over straat.
De ene is aan het huilen, en de andere vraagt waarom hij weent.
“Mijn papa zit in de puree!”

Wat is het toppunt van positiviteit?
Antwoord: In de gevangenis zingen: 'We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, lange niet!

Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: 'Ik heb je gemist.'

Spelletjes

Wist je dat
Wist je dat…
…Dit het eerste boekje is?
…Een welpenjaar heel snel gaat?
…Er leiders weggaan van de welpentak?
…Er ook leiders bijkomen????
…2+2, 4 is??
…Dat leider Hathi er keiveel zin in heeft??
…volgend jaar corona bijna zo goed als gedaan is?
…Dat de derde jaars naar de jong-verkenners gaan?
…Leider Hathi een broer heeft, die ook leider is?
…Zijn naam leider Freek is?
…Leider Bandar en Rikki een tweeling zijn?
…Een welpenkamp keitooof is?
…We het dit jaar nog toffer gaan maken?
…Vissen kunnen ademen onder water?
…Mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben?
…Een mannelijke ballerina een ballerino heet?
…Als je naar links kijkt, je rechts niks kan zien?
…Dat er een vlek op uw trui is?
…HAHA neuzeke trek??????
…Ik u nu goe liggen heb??
…Leider Rikki “ik” is???
…Ik dit heel leuk vind??
…Schaap “mei” roept?
…Schapen ook kaas kunnen maken?
…Dat heel lekker is?
…Kaas eigenlijk lekkere schimmel is?
…Leider Raksha heel graag tenenkaas eet?
…de wist je datjes nu gedaan zijn?
…Ik dit heel erg vind?
…De hele leidingsploeg jullie graag ziet
…Dit nu echt gedaan is?

BELANGRIJK

Afsluiten
LEIDING: Sint-Petronius patroon der welpen
WELPEN: Bid voor ons!
Opening (belangrijk voor de 3dejaars)
3dejaars:
De welp volgt de oude wolf, de welp is moedig en
houdt vol
Welpen doe jullie best!
In koor:
Wij doen ons best!

Uniform
Hieronder kan je een voorbeeld bekijken van een perfect scoutshemd.
Leden krijgen elk jaar een jaarkenteken om op hun uniform te naaien.
Het is niet verplicht om dit jaarteken op dezelfde plaats te naaien
zoals afgebeeld staat op het scoutshemd onderaan.
Iedereen krijgt ook een tekentje van zijn nest dat normaal onder de
naad van de rechtermouw van het hemd moet hangen.
Een uniform bij de welpen bestaat uit:
- Het scoutshemd
- Scouts T-shirt
- Geel/zwarte scoutsdas
- Donkergroene korte scoutsbroek
- WELPENPETJE!

T-shirts, dassen en truien zijn op de scouts te verkrijgen, vraag ernaar
voor of na de vergadering.
Petjes, hemden, scoutsbroeken en kentekens zijn te verkrijgen in de
Hopperwinkel of 2de hands op de scout

Het adres van de Hopperwinkel is:
Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen
• Elk jaar krijgen de welpen hun lidkaart. Met deze lidkaart kan je
korting krijgen wanneer je iets aankoopt bij de hopperwinkel.

contactgegevens van de leiding
Welpenleiding

Adres

Gsm NR

E-mail

Jense Cool

Negenoogstraat 4
9140 Steendorp

0476/71.24.51

Jense.cool@scoutsrupelmonde.be

Guillaume Smet

Kalverstraat 42

0495/20.55.46

Guillaume.smet@scoutsrupelmonde.be

Staf Young

Kouterstraat 21
9150 Rupelmonde

0471/21.77.41

Staf.young@scoutsrupelmonde.be

Lasse ‘Bandar-Log’
Cool

Negenoogstraat 4
9140 Steendorp

0476/71.24.47

lasse.cool@scoutsrupelmonde.be

Siebe ‘Hathi’
Roelandts

Rupelmondestraat
210 9150 Bazel

0474/72.93.02

siebe.roelandts@scoutsrupelmonde.be

Algemeen emailadres voor alle welpenleiders: welpenleiding@scoutsrupelmonde.be zo bereikt u ons
ineens allemaal tegelijk. ☺

Groepsleiding

Adres

Gsm NR

E-mail

Lasse Cool

Negenoogstraat 4
9140 Steendorp

0476/71.24.47

lasse.cool@scoutsrupelmonde.be

Michiel Stoop

Hoogstraat 41
9150 Bazel

0492/60.33.25

michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be

Bas Van Bladel

Lepelstraat 18
9140 Steendorp

0479/98.94.76

Bas.van.bladel@scoutsrupelmonde.be

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be, zo bereikt u beide
groepsleiders.

Oudercomité

adres

Gsm NR

E-mail

Nele de Sloover

Veldstraat 40, 9150
Rupelmonde

04/98 46 00 54

Nele.de.sloover@scoutsrupelmonde.be

Algemeen emailadres voor het gehele oudercomité: oudercomite@scoutsrupelmonde.be, zo bereikt u
ineens het voltallige oudercomité

