
 

 

In deze editie van het Cubske vind je allerlei 

leuke dingen zoals: 

- Leuke wist-je-datjes 

- Een maandprogramma 

- Leuke spelletjes 

- Belangrijke datums 

- Jammer genoeg ook afscheidstekstjes van de 

leiding die ons verlaten      

Trek je scoutsuniform maar aan want dit jaar 

wordt onvergetelijk. Wij hebben er alleszins heel 

veel zin in, hopelijk jullie ook! Wij staan elke 

zondag voor jullie paraat! Jullie ook voor ons? 

 

Stevige linker, 

De Welpenleiding 

2022 - 2023 

OE 

VAARWEL LEIDERS Rikki-Tikki-Tavi en Bandar 

Raksha 



Voorwoord 
Dag lieve welpen en ouders 

Het nieuwe scoutsjaar is aangekomen. Dit jaar komen er spijtig genoeg geen welpen over van de 

kapoenen. Dat maakt niet uit en we maken er sowieso een bangelijk scoutsjaar van. De leiders bij de 

welpen zijn er geen 5 meer zoals vorig jaar, maar wel 3 die jullie ondertussen allemaal al kennen. 

Dit betekent spijtig genoeg dat we afscheid moeten nemen van 2 hele leuke leiders genaamd: Leider 

Bandar (Lasse) en leider Rikki-Tikki-Tavi (Jense). Zij staan dit jaar bij de verkenners. De leiders die dit 

jaar bij de welpen staan zijn Leider OE (Staf), Leider Hathi (Siebe) en Leider Raksha (Guillaume). 

Ook dit jaar kunnen de 3dejaars van de Welpen terug komen trommelen op zondag. Dit is om 13u30 

op de scouts. De planning voor de komende zondagen vind u terug in dit boekje. Deze staat ook op 

de website en zal voor elke zondag ook nog eens via de whatsappgroep gecommuniceerd worden.  

Het lidgeld bedraagt 40 euro en kan gestort worden op BE12 8601 1802 1292 . 

Nog enkele belangrijke datums voor doorheen het jaar! 

Palieteravond: 12 November 2022 

Belofteweekend: 18 – 19 – 20 November 2022 

Kamp: 11 – 21 Juli 2022 

 

We maken er het beste scoutsjaar ooit van! 

Stevige linker, 

Welpenleiding 

  



Voorstellingsrondje 
Dag welpjes 

Hier jullie allerleukste leider van dit jaar. Leider OE of Staf, de zoon van 

meester Andy. Ik heb 2 broers en 2 zussen en woon in Rupelmonde. Als je 

een grote blauwe auto ziet rijden vergeet dan niet te zwaaien want de 

kans is groot dat ik achter het stuur zit. Ik zit nu ook in mijn 2de jaar 

leerkracht Lager Onderwijs. 

We gaan er dit jaar een top scoutsjaar van maken. Ik heb er alleszins 

superveel zin in!! Hopelijk jullie ook want alleen kan ik dit geen tof 

scoutsjaar maken. 

Stevige Linker, 

Leider OE 

Jow welpen, 

Na 2 jaar bij de welpentak te staan zullen de meeste mij ondertussen wel al kennen,Maar ik zal mij 

toch nog eens kort voorstellen moest je het het vergeten zijn.  

Mijn naam is Siebe Roelandts,maar voor jullie is het Hathi .Mijn totem is bruin 

blauwe oprechte brulaap. Ik ben een van jullie leiders dit jaar. Ik woon in Bazel 

en heb 3 broers: Freek (JV-leider), Joppe en Daan (3de jaar JV). 

Dit is mijn 3de jaar leiding. Ik zit nu al 15 jaar in de scouts Ik ben 19 jaar oud 

en wordt 20. 

 Verder werk 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. 

Stevige linker, 

Hathi           Beste welpjes,  

Net als vorig jaar ga ik dus terug aan jullie leiding geven. De meeste 

zullen mij dus al kennen ma ik ga mezelf toch nog even kort voorstellen.  

Ik blijf dus leider Raksha, maar buiten de scouts mogen jullie ook 

Guillaume zeggen. Ondertussen zit ik in mijn tweede jaar Fysica aan de 

UGent. Hierdoor ga ik in januari en juni eventjes geen leiding kunnen 

geven maar daar sta ik er zeker terug. 

 Buiten de scouts kunnen jullie mij  in de zomer ook op het Galgenweel 

vinden waar ik zowel zeil als zeilles geef.  

Voorderest heb ik veel goesting in het komend scoutsjaar, tot zondag! 

Stevige linker,  

Raksha  



Afscheidsrondje      
 

 

Mijn allerliefste Welpen, 

Na 2 jaar bij de welpen moet ik jullie helaas verlaten. Dit waren ook mijn 

eerste twee jaren als scoutsleider en dit had niet hetzelfde geweest zonder 

jullie.  Vanaf nu mogen jullie mij eindelijk ook aanspreken als Lasse. Dus als 

je mij ziet kan je me altijd iets vragen of eens praten.  Dat was zowat voor 

mij jongens. Misschien geef ik ooit nog wel leiding aan jullie, maar dat zien 

we dan nog wel      . 

Bedankt voor alles! 

Stevige linker,  

Leider Bandar 

 

 

 

 

 

Ehjowww welpjes, 

Ik ga jullie spijtig genoeg moeten verlaten na een wonderlijk jaartje 

met leuke spelletjes, corona en veel meer… Maar no stress, ik stop 

nog NIET met de scouts. Ik ga namelijk nog een jaar leiding geven 

aan de verkenners. Ge gaat mij dus nog vaak zien op het 

scoutsterrein        

Moesten jullie mij nog eens zien op de scouts, komt gerust eens 

een babbelke doen       

Stevige linker, 

Leider Rikki-Tikki-Tavi 

 

  



Maandprogramma  

 

11 September 

De eerste vergadering van het jaar zit er al op! Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het komende 

scoutsjaar als jullie “nieuwe” leiders. 

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

 

18 September 

De leiding moet Repmond Rock opruimen dus wij kunnen helaas geen leiding geven. 

 

25 September 

Jullie kennen het waarschijnlijk nog vanop kamp, maar het is nogmaals tijd voor een groot één tegen 

allen spel.  

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

 

 

2 Oktober 

Vandaag strijden jullie voor de overwinning met een goed oud bosspel. 

Meebrengen: €1 + welpenpetje + fiets/slot 

 

9 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 + een mama of een papa 

  



 

16 Oktober 

 Weet je nog hoe de film van het Jungel Book gaat? 

Nee??  

Of is er een andere film die je zeker wilt zien met je vriendjes ? 

 Dan moet je zeker naar de movie-vergadering komen. 

 

Meebrengen: €1 + welpenpetje + je favoriet film 

 

30 Oktober 

Lekker griezelen, vandaag staat alles centraal van spookjes tot weerwolven 

Je kan het al raden het is Halloween-vergadering  

 

Meebrengen: €1 + welpenpetje + verkleedkleren 

 

6 November 

Omdat het al zolang geleden is doen we vandaag 

 Spelletjes uit de oude doos. 

 

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

 

 

12 november = pallieteravond 

13 November spijtig genoeg geen vergadering  

We hopen jullie natuurlijk wel allemaal zaterdag terug te zien op onze eetavond. 

 

18-20 november 

Belofteweekend  

Meer info volgt! 

  



 

27 November 

Volgens betrouwbare bronnen ligt er ergens in Rupelmonde  

een eeuwenoude schat begraven. Wat er in zit is wel nog een  

groot mysterie, aan de speurneuzen van de welpen om te  

ontdekken wat er in de kist zit. 

Meebrengen: €1 + je beste detective vaardigheden 

 

4 december  

Hij komt, hij komt de lieve goede Sint! Jaja jongens het is weer zover de Sint is weer in het land.  

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want dan krijgen jullie iets lekkers. 

 

Meebrengen: € 1 + welpenpetje 

 

11 December  

Haal jullie beste pokerface maar al boven want  

het is tijd voor Casino games!!! 

Speel je favoriete gezelschapsspelletjes of draai en  

de roulette en wie weet wordt jij wel de winnaar 

 

Meebrengen: € 1 + welpenpetje + je beste casino-outfit 

 

18 December 

 

Met de feestdagen om de hoek en de vakantie waar jullie allemaal al  

van aan het genieten zijn is het tijd voor een geweldig kerstfeestje. 

 

Meer info volgt! 

 

  



 

25 December  

 

Jullie leiding is gezellig kerst aan het vieren. Hierdoor geven we helaas geen leiding. 

 

1 Januari  

 

10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

Ook vandaag helaas geen vergadering 

 

8 januari  

 

Smeer jullie stembanden en oefen het driekoningen lied maar al, 

want vandaag gaan we zoals de drie koningen onze liederen verkondigen van  

deur tot deur. 

Meebrengen: €1 + verkleedkleren 

 

15 Januari 

 

Vandaag doen we Beenharde pleinspelletjes. 

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

 

Highlandgames 

 

Haal die spierballen maar boven want jaja vandaag spelen we de echte schotse Highland Games 

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

 

29 Januari 

Vandaag gaan we repmond onveilig maken met een dorpspel!! 

Meebrengen: €1 + welpenpetje 

  



Wist je datjes 
Wist je dat... 

… dit het eerste boekje is? 

… dit ook het eerste wist je datje is? 

…dit eigenlijk het tweede wist je datje was? 

… ik wou zeggen dat dit het eerst wist je datje is van het nieuwe scoutsjaar? 

… ik het plezant vindt op jullie voor de gek te houden? 

… dit super leuk is om te schrijven? 

… jullie niet weten wie dit heeft geschreven? 

… jullie zondag aan alle leiders gaan vragen wie dit heeft geschreven? 

… het nieuwe scoutsthema ‘’das goesting’’ is? 

… leider Bandar en Rikki-Tikki-Tavi stoppen bij de welpen? 

… er 3 huidige leiders blijven? 

… dit leider Oe,Hathi en Raksha Zijn 

… zij super blij zijn om nog een jaar bij jullie te staan? 

… dit een super tof jaar gaat worden!? 

… ons belofteweekend dit jaar doorgaat van 18/11-20/11? 

… het een mooie locatie is? 

… we nog niet gaan verklappen waar het is? 

… dit nog een verassing moet blijven? 

… jullie hier later meer info over gaan krijgen? 

… julie altijd tijdens het 4-uurtje mopjes mogen vertellen? 

… dit leiding dit plezant vindt? 

…. jullie ook altijd nieuwe vriendjes mogen meenemen naar de scouts? 

… we binnenkort weer bij jullie langskomen 

… het school ook terug begonnen is 

… we dan ook weer veel te vroeg moeten opstaan 

…als je perongeluk op je tong bijt dat het pijnlijker is dan dat je expres op je tong bijt? 

… jullie dit nu allemaal hebben geprobeerd? 



… ik jullie nu weer goed liggen heb gehad? 

… elk dier hoger kan springen dan een huis? 

… dit komt omdat een huis niet kan springen? 

… een gemiddeld mens 6000 protjes per jaar laat? 

… ik geen inspiratie meer heb 

… dit het voorlaatste wist-je-datje is 

… ik uitgetypt ben 

 

Kreten 
 

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!  



Kleur jij deze mooie afbeelding in ? 

 

 



Mopjes 
 

Twee poezen zijn in de woestijn terechtgekomen. 

Zegt de ene: "Amai, grote kattenbak hé!"  

 

 

 

Kristel is met haar moeder in een groentewinkel. Als moeder heeft afgerekend, zegt 

de groenteman: "Pak maar een handje nootjes!"   

Kristel kijkt naar de nootjes, maar doet niets. Dan zegt de groenteman het nog een 

keer. Kristel doet nog steeds niets. De groenteboer loopt naar de kist, pakt een hand 

vol nootjes en geeft ze aan Kristel.  

Buiten vraagt haar moeder: "Waarom pakte je die nootjes niet zelf?"  

Kristel: "Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft dan ik! 

 

 

 

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man  
zegt de een tegen de ander: 

 
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden". 

 

 

 

Het is groen en rolt van een berg:  

Een slawine. 

 

Waarom gooit jantje de dobbelstenen tegen het plafond? 

Wie het ‘hoogst’ gooit mag beginnen  

 

 

 



Contactgegevens  
Welpenleiding Adres GSM 

nummer 
E-mail 

Guillaume Smet Kalverstraat 42 
9150 Rupelmonde 

0495/20.55.46 guillaume.smet@scoutsrupelmonde.be  

Staf Young 
(takleider) 

Kouterstraat 41 
9150 Rupelmonde 

0471/21.77.41 staf.young@Scoutsrupelmonde.be 

Siebe 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 
nummer 

E-mail 

Michiel Stoop Hoogstraat 41 
 9150 Bazel 

0492/60.33.25 Michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be 

Lasse Cool Negenoogstraat 
4  
9140 Steendorp 

0476/71.24.47  lasse.cool@scoutsrupelmonde.be 

 

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

beide groepsleiders. 

 

Oudercomité  Adres Gsm 
nummer 

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 

mailto:guillaume.smet@scoutsrupelmonde.be
mailto:staf.young@Scoutsrupelmonde.be
mailto:siebe.roelandts@Scoutsrupelmonde.be

