Welkom bij de welpentak!

Welpenleiding
●

Viktor Wyns
- Ko
- Geestige Kauw
- Bachelor in de bouw
- Sinds de kapoenen in de scouts
- 4e jaar leiding
- Takleiding

●

Victor Verbinnen
- Akela
- Dappere agoeti
- Geneeskunde
- Sinds de kapoenen in de scouts
- 4e jaar leiding
- EHBO

●

Daan Dekoning
- Bagheera
- Oprechte Schroefhoorngeit
- Toegepaste informatica en IoT
- Sinds de kapoenen in de scouts
- Tweede jaar leiding
- Ledenlijst

●

Wannes Fieuws
- Chikai
- Unieke Schaarbek
- Binnen- en buitenschrijnwerker
- Sinds de kapoenen in de scouts
- Tweede jaar leiding
- Materiaalverantwoordelijke

●

Kamiel Meert
- Shere Khan
- Gemotiveerde Koedoe
- Biologie
- Sinds de welpen bij de scouts
- Eerste jaar leiding
- Mailverantwoordelijke

●

Rosalie De Clercq
- Leela
- Joviale drongo
- Verpleegkunde
- Sinds de kapoenen bij de scouts
- Eerste jaar leiding
- Financiën

Scoutsvergaderingen
Elke zondag is het scouts. We starten om 9u30 en spelen tot 12u. Elke laatste zondag van de
maand is het een hele dag, de scouts stopt dan om 17u. We beginnen met een grote
groepsopening, als je te laat bent vragen we je om even te wachten tot na de opening. Zo
voorkomen we dat er de hele tijd wordt rondgelopen. Na de grote opening hebben we met
de welpen ook een kleinere opening op het veld.
Tijdens de maanden januari en juni kan het voorvallen dat we vergadering hebben op
vrijdag. Dit komt omdat de leiding examens heeft en het voor ons moeilijk is om er zondag
te zijn als we maandag examen hebben. Dit is eerder uitzonderlijk maar kan wel voorvallen.

Werking van de welpentak
De welpentak is gebaseerd op het verhaal van Jungle book. De reden hiervoor is dat Jungle
book gaat over het leren samenleven en verdraagzaam zijn tegenover andere. Iets wat
belangrijk is bij de welpentak.
Daarnaast zijn er enkele dingen uniek aan de welpentak. Zo worden de welpen opgedeeld in
nesten. De welpen worden opgedeeld in groepen (nesten) en moeten in deze groepen in de
opening staan. Doorheen het jaar zijn de nesten niet heel belangrijk, vooral op kamp speelt
dit een rol. Op kamp krijgen ze daarom ook nieuwe nesten, zo kunnen wij doorheen het jaar
zien wie goed en minder goed overeenkomt. Hier houden we rekening mee tijdens de
verdeling van de nesten op kamp. Elk nest heeft ook een nestleider en hulpnestleider, zij zijn
verantwoordelijk dat hun nest in orde is en mooi in de opening staat. Daarnaast hebben de
welpen ook hun eigen pet ‘de welpenpet’. Een groen petje dat alleen onze tak draagt. Na de
belofte krijgen de eerstejaars een welpje, dit mag op hun petje genaaid worden.
Elke zondag openen de welpen ook samen op het veld. In deze welpenopening worden de
nestkreten geroepen, de wet- en het gebed gezegd en wordt het uniform gecontroleerd.

Verschil kapoenen en welpen.
Het grote verschil tussen de kapoenen en de welpen is dat het kamp langer duurt, wij gaan
10 nachten in plaats van 5 nachten op kamp. Daarnaast zijn ook de nesten uniek. Een derde
verschil met de kapoenen is dat de welpen in piekfijn uniform moeten zijn, wat dit allemaal
inhoudt vinden jullie terug onder het puntje ‘uniform’.
Tenslotte onderscheiden de welpen zich van de kapoenen door de belofte, ook hier volgt
meer info over.

De belofte
De belofte vindt plaats op het eerste welpenweekend. De eerstejaars beloven hier plechtig
dat ze een goede welp zullen zijn. Voor dat ze zich een volwaardige welp mogen noemen
moeten ze eerst een paar kleine opdrachtjes vervullen vb.: het vouwen van een t-shirt, het
strikken van hun veters… In de avond vindt er een plechtig moment plaats waar ze de
welpenwet opzeggen en 3 beloftes maken aan de leiding vb.: ik beloof niet te pesten, ik
beloof te luisteren, ik beloof altijd goed mee te doen…

Uniform
Vanaf de welpen zijn alle leden verplicht om elke zondag in piekfijn uniform te zijn.
Dit houdt in:
- Welpenpet
- Korte scoutsbroek of rok (geen lange scoutsbroek)
- Scoutssokken (groene)
- T-shirt Zaoeja
- Botinnen
- Hemd (niet verplicht om altijd te dragen, zie site voor alle tekens)
- Scoutstrui indien geen hemd (zowel de bruine truien van Hopper als onze eigen grijze
truien zijn toegelaten)
- 5 puntjes (potlood, papier, zakdoek, touw, veiligheidsspeld)
- Das + dasring
Gelieve ALLES te tekenen!!
Belangrijk is dat het buitenste kledingstuk steeds scoutsherkenbaar is (behalve een
regenjas). Dat mag dus ofwel een hemd, ofwel een scoutstrui zijn. Daaronder mag je gerust
nog een warme fleece of iets anders dragen!

Geldactiviteit
De welpen verkopen elk jaar wafeltjes, dit doen we samen met de kapoenen. Met deze
opbrengst doen we iets leuk op het kamp. De voorbije jaren zijn we grotten gaan bezoeken,
lasershoot gehuurd en naar plopsaland geweest. Deze gaat steeds door in februari, meer
info volgt tegen dan.
Daarnaast hebben we ook een activiteit voor de groep, dit zijn onze overheerlijke truffels.
De stratenverkoop hiervan vindt steeds plaats tijdens de laatste vergadering van november.
Alle info en mogelijkheid tot bestellen, vind je hier.

Groepskamp
Speciaal dit jaar is dat we op groepskamp gaan. Dit doen we om de 3 jaar en houdt in dat we
met alle takken naar een volledig leeg veld trekken en hier op enkele dagen tijd een volledig
28-dorp neerzetten.
Praktisch betekent dit dat, anders dan een normaal kamp, de welpen in tenten zullen slapen
in plaats van in gebouwen. Uiteraard zal er iedere nacht 2 leiding mee in de tenten slapen,
zodat de welpen steeds iemand kunnen aanspreken. Samen met de kapoenen zullen de
welpen beschikken over een grote circustent die als eet- en speelzaal tijdens slecht weer zal
dienen. We eten hierin nog aan normale tafels, niets dat ze zelf moeten sjorren dus. Verder
voorzien we nog mobiele toiletten (zoals op een werf) voor de welpen, pas vanaf de wolven
stappen ze over naar een hudo. Tijdens het kamp blijven de verschillende takken wel
volledig gescheiden, enkel tijdens de groepsdag zal iedereen de andere takken kunnen leren
kennen via een leuke groepsactiviteit.

Aanwezigheid
De welpen zijn dit jaar met heel veel waardoor we werken met een wachtlijst. We vragen
daarom om zoveel mogelijk te komen. Als een welp 3 keer niet is geweest en niets heeft
laten weten, bellen/mailen we even om te horen of de welp nog komt. Zo kunnen we de
kans geven aan andere die op de wachtlijst staan. Daarnaast vragen we ook om minstens de
helft van de vergaderingen en 1 weekend te komen. Dit doen we zodat de welp al eens
heeft overnacht met de scouts zodat de drempel van het kamp minder groot is. Daarnaast
kennen de leden elkaar beter wat het kamp en de zondagen alleen nog leuker maakt.

Enkele belangrijke data
Dit zijn alle belangrijke data voor het komende jaar:
●
●
●
●
●
●

Kerstviering 24/12 vanaf 17u
Afval opruimactie 20 maart (meer info volgt)
Groepsweekend: 1 - 3 april
Kampavond 13 mei
BBQ 26 juni
Kamp 21-31 juli

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief is een 2 maandelijkse brief via mail waar foto’s staan van de afgelopen
vergaderingen en aankondigingen van evenementen. Jullie kunnen zich hiervoor aanmelden
via de site. Daarnaast wordt met de nieuwsbrief ook het ‘gruun buukske’ doorgestuurd, dit
is het programma van alle takken voor de komende 2 maanden.

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt 68 euro per kind, vanaf dat u 3 kinderen in de scouts heeft bedraagt dit
58 euro.
Ook is er de mogelijkheid om verminderd lidgeld te betalen. Dit houdt in dat u 1/3 betaald,
de rest wordt gedekt door onze scouts en door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als u hier
graag meer informatie over wil kan u altijd een mailtje sturen naar de welpenleiding of ons
aanspreken na een vergadering. Dit wordt dan in alle discretie besproken.

Individuele steekkaart
Sinds 2020 moet u de medische fiche online invullen, u bent verplicht om dit in het begin
van het scoutsjaar te doen. Wanneer er echter niets is veranderd tegenover vorig jaar wordt
dit automatisch overgenomen. U kan deze invullen via de groepsadministratie van Scouts en
Gidsen Vlaanderen. In dit document vind je een uitgebreide handleiding.
Wij willen graag vragen om echt alles op te schrijven, liever te veel dan te weinig. Zo komen
we op kamp niet voor verrassingen te staan. Vb.: een lid dat lactose intolerant is, dit is ook

handig als we dit weten voor op een zondag want soms hebben we vergadering met eten.
Maar ook dingen als bijvoorbeeld heimwee of bedplassen zijn we graag van op de hoogte.

Oudercomité
Graag willen wij jullie ook warm maken voor het oudercomité. Dit is een groep ouders die
zich vrijwillig inzetten voor de scouts. Zij helpen met het maken van de spaghetti, bedienden
ouders en leden tijdens de overgang en zijn met de truffelslag de vliegende ploeg. Als u
geïnteresseerd bent kan u altijd een mailtje sturen naar de groepsleiding.

Trooper
Ook wij doen mee met trooper. Per online aankoop dat u doet gaat er een procentje naar
onze scouts zonder dat u meer moet betalen. Dit werkt bij bol.com, coolblue, decathlon...
Hoe werkt het? U gaat naar trooper en zoekt daar naar scouts 28 zaoeja als vereniging.
Vanaf daar klikt u door naar de webshop waar u graag inkopen wil doen.

Macadammeke
Graag willen we ook ons overheerlijk bier even in de kijker zetten, het Macadammeke! Dit is
een blond degustatiebier met hergisting op de fles. Op onze evenementen kost dit €3 en
online €2,5. U kan dit bestellen via deze webshop. U kan dan het bier zondag na de
vergaderingen ophalen.

Zo, wij hopen dat alles duidelijk was. Moest u toch nog vragen of opmerkingen hebben of
wilt u ons graag iets laten weten mogen jullie ons altijd een mailtje sturen
(welpen.28zaoeja@gmail.com). Daarnaast kan u ons ook altijd voor of na de vergadering
aanspreken en dan maken wij graag tijd vrij!

Tot zondag!
De welpenleiding

