
 

 

 

 

  

WELPENBOEKJE 1 



Dag leeuwen, leeuwinnen en welpen 
 
De lange zomervakantie zit erop, wat dus betekent: vroeg gaan slapen, huiswerk 
maken, minder tijd om op de playstation te spelen of om buiten te ravotten met je 
vrienden. Tussen al deze miserie zou je bijna vergeten dat er ook nog leuke dingen 
zijn in het leven, zoals SCOUTING !!  
 
Een nieuw scoutsjaar betekent een (zo goed als) nieuwe leidingsploeg ! De meer 
ervaren welpjes zullen met spijt in het hart afscheid moeten nemen van bagheera, 
baloe, raksha en bandar. Maaaaar niet te lang getreurd, want dit betekent nieuwe 
leiding ! Wie jullie nieuwe leiding is kunnen jullie verder in het boekje ontdekken. 
Jacala doet er nog een welpenjaartje bij en hoopt om dit jaar even onvergetelijk te 
maken. 
 
Elke zondag staan wij voor jullie klaar, om jullie te entertainen en te ontwikkelen 
tot zelfstandige, goedlachse, enthousiaste welpen. Dit klinkt allemaal zeer serieus 
en saai, daar houden wij als (tot nu toe nog mysterieuze) leiding niet zo van… maak 
je geen zorgen!  
 
Goed begonnen is half gewonnen. Onder dit motto wordt er een spetterend 
startweekend georganiseerd ! Dit jaar is dit het startweekend van vrijdag 21 
september tot zondag 23 september. Met op zaterdag de startdag. Het ideale 
moment om je nieuwe leiding en de andere welpen beter te leren kennen. 
 
We houden het niet alleen bij zondagen, we gaan nog een stapje verder. Daarom 
nemen we jullie dolgraag mee op ons welpen-weekend. Dit weekend vindt plaats 
op een (nu nog) geheimzinnige locatie… spannend! Het tweede weekend van de 
herfstvakantie(vrijdag 2 nov tot zondag 28 nov) mogen jullie al zeker vrijhouden 
voor dit welpen-weekend. Meer details volgen nog.  
 
Wij kijken er enorm naar uit, jullie ook? Tot op de eerste vergadering ! 
 
Een stevige linker 
 
Jacala, Phaona, Rama, Sona 

 

  Dag leeuwen, leeuwinnen en welpen ! 



 Even jullie leiding 

voorstellen ! 

Dag welpen, 
 
Mijn naam is Kaat, maar jullie  
zullen mij op de scouts Phaona  
mogen noemen  
(dit is de wolf uit Jungle Book).  
Na 12 jaar als lid in de scouts gezeten te hebben,  
kijk ik er enorm naar uit om mijn eerste jaar leiding te geven aan jullie. 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik! 
Mijn totemnaam is lancifoliumoranje gevoelsrijke sneeuwstormvogel, maar 
ik denk dat het makkelijker zal zijn om het gewoon bij Phaona te houden 

😊. 
Naast de scouts ga ik natuurlijk ook naar school. Ik heb er net 6 jaar 
middelbaar opzitten en begin in september aan de universiteit van Gent 
om communicatiewetenschappen te studeren.  
Naast scouts en school geef ik ook danstraining in Rap & Vrank, houd ik van 
lekker eten of eens iets gaan drinken met vrienden, vind ik het niet erg om 
eens goed vuil te worden bij spelletjes, en zeg ik nooit nee tegen een 
beetje avontuur en actie. 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal beter te leren kennen en om ons goed 
te amuseren op de vergaderingen! 
 
Een stevige linker, 
Phaona 
 Phaona 



 

  

Dag beste vrienden 
 

Mijn naam is Rémi, maar de  
meer ervaren welpen kennen  
mij als Jacala. Ik heb de eer en 
het genoegen om voor de tweede keer welpenleiding te zijn! 
Joepieeeee 
 

Mijn eerste jaar op de universiteit heb ik afgerond, en dus eind 
september (ja, wij hebben meer vakantie dan jullie !!) ga ik terug 
naar school om aan het tweede jaar burgerlijk ingenieur te 
beginnen. Tijdens de week heb ik mijn eigen plekje (of kot) in 
gent.  
Ik houd van muziek, basketbal(helaas heb ik deze hobby wel 
moeten opzeggen omdat welpjes en studies veel tijd opslorpen), 
het scoutsleven en lieve welpen. Wat ik vreselijk hard haat is de 
afwas doen op kamp. Ik kan jullie nog vreselijk veel saaie dingen 
vertellen over mezelf, maar de echt coole dingen komen jullie 
volgend jaar pas te weten, dit kunnen de meer ervaren welpen 
hopelijk beamen! Ik zie het dit jaar volledig zitten, ik hoop jullie 
ook. 
 
2 stevige rechters 
Jacala 
 Jacala 



 

  

Hoi Hoi,  
 
Ik ben Hanna, maar dit jaar  
mogen jullie mij Rama noemen,  
naar een van de wolven die  
mowgli hielp opvoeden.  
Dit is mijn eerste jaar leiding en ben dan ook super enthousiast 
dat ik mijn eerste jaar aan de stoerste jongens van scouts 
evergem mag geven! Ik ben 18 jaar en dit zal al mijn 13e jaar bij 
de scouts worden. Scoutsleiding zijn is niet het enige wat nieuw 
is dit jaar, ik begin ook aan mijn studie diergeneeskunde aan de 
Universiteit Gent.  
Naast de scouts ben ik een echte waterrat en hou ik enorm van 
zwemmen en duiken. Vorig jaar op jinkamp kreeg ik het derde 
en laatste deel van mijn totem, dus vanaf nu ga ik door het leven 
als Rangiroablauwe Weloverwogen Perdix. Ik heb zelf een week 
moeten oefenen om hem uit te spreken, dus Rama is misschien 
ietsje makkelijker om te onthouden ;) Ik kan niet wachten om 
jullie allemaal te leren kennen en er een fantastisch, fenomenaal 
en formidabel scoutsjaar van te maken. 
 
Stevige linker 
Rama  
 Rama 



 

  

Hallo gasten, 
 
Ik ben Oberon, maar voor jullie 
zal ik dit jaar Sona zijn. Sona is  
een zwarte beer uit het  
jungle boek verhaal.Ik ben 19 jaar en start nu mijn 2e jaar als 
leiding. Vorig jaar heb ik de jongverkenners gegeven. Ik kijk er al 
heel hard naar uit om met jullie een jaar vol plezier te beleven. 
Naast de scouts zal het meeste van mijn tijd gaan naar studeren 
voor mijn eerste jaar als bachelor industriële wetenschappen. Ik 
ben ook al 3 jaar monitor bij kazou en heb dus wel al wat ervaring 
bij kleinere maar daarom niet minder stoere gastjes. Ik ga ook 
naar mijn 2e jaar pianolessen. Verwacht hier maar niet te veel van 
want ik ben er nog niet zo goed in. Als totemnaam heb ik 
Racabruine Argeloze Spitsvogel, maar zoals gezegd bij de anderen 
moeten jullie deze naam niet onthouden. Als ik nog iets vergeten 
ben bij mijn voorstelling zullen jullie dat wel ondervinden 
doorheen het jaar.  
 
grt. 
Sona 
 

Sona 



22 september: start-dag 

Zie bijgevoegde kalenderblaadjes of bijgevoegde bestand ! 

30 september: VeroverDeWereld-vergadering 

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe het is om de machtigste man(/vrouw?) ter 

wereld te zijn? Neen? Wij wel, want stiekem is Sona een afstammeling van 

Napoleon!! Kom zeker naar de scouts vandaag en laat de keizer in jezelf naar 

boven komen. 

7 oktober: Boobeats – Geen Vergadering 

De leiding organiseert een feestje op de scouts voor de iets oudere kinderen. Die 

iets oudere kinderen maken daarbij de scouts heel erg vuil… en dus moeten wij dit 

opkuisen. Helaas is er daardoor voor jullie geen vergadering. Misschien helpen 

jullie mama en papa mee? 

14 oktober: oermens-vergadering 

Vandaag gaan we terug naar de begintijd van de mens. We gaan kijken hoe de 

oermens moest leven of juist overleven. We gaan dan ook een vuur maken zodat 

we onze mammoet(of worstje…) kunnen klaarmaken. Voor 1 keer mag je al je 

goede manieren thuis laten (maar niet vergeten…) ! 

21 oktober: undercover-vergadering 

De naam is Bond, James Bond. Is het ook je droom om ooit een echte geheim 
agent te worden, kom dan vandaag zeker naar de scouts, want we starten er een 
heuse opleiding tot geheim agent en spion.   
28 oktober: Olympische welpenspelen 

Vandaag introduceren wij jullie DE spelen van het jaar, de welpenspelen. Als 

voorbereiding raden wij jullie een stevige massage van mama of papa aan(bedankt 

ons later welpen), een flink bord spaghetti en hoofd om mee na te denken! 

2 – 4 november: welpen-weekend 

We vertrekken vrijdagavond 2 november samen met de kabouters op het tofste 

weekend van het jaar. Meer info volgt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat staat er dit jaar op het 

programma? 



 

 

 

 

 

  

Wanneer? Wat? Leideeeeeeer, wat moet 
ik meenemen?!? 

22 september Start-dag ! (Eventueel) reserve 
kledij en een 
handdoek  

30 september VeroverDeWereld-
vergadering 

Strijdlust 

7 oktober Boobeats -  Geen 
Vergadering 

Helpende ouders ! 

14 oktober Oermens-
vergadering 

 

21 oktober Undercover-
vergadering 

Undercover/detective-
kledij (een coole bril, 
leren vest…laat je 
gaan) 

28 oktober Olymische 
welpenspelen 

Handdoek en 
zweetband 

2-4  november Welpen-weekend Meer info volgt 

Prikbordblaadje 



Contactgegevens 

Wij zijn altijd te bereiken op welpen@scoutsevergem.be 

voor vragen of problemen ! 

 

 

Kaat Tavernier 
         Boomgaardstraat 11, 9940 Evergem 
 0491 08 03 01 
 welpen@scoutsevergem.be 

 

Hanna Nuytinck 
 Kapellestraat 32, 9940 Evergem 

0476 22 90 22 
welpen@scoutsevergem.be 

 

Oberon Lievens 

           

 

Bredestraat 161, 9920 Lovendegem    

(Lievegem,       voor de mensen die de 

nieuwe   naam al willen gebruiken.) 

0497 22 03 69 

welpen@scoutsevergem.be 

 

Rémi Vansteenkiste 

         Doornzeelsestraat 24, 9940 Evergem 

         0479435430                                                   

         welpen@scoutsevergem.be 
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Twee slangen zitten in de 

woestijn. De een zegt 

tegen de ander: ‘Ik hoop 

niet dat ik giftig ben.’ 

‘Waarom?’ vraagt de 

ander. ‘Omdat ik in mijn 

tong heb gebeten!’ 

Lachen – Gieren - 

Brullen  


