Programma I
Welpen

September – November
2017 – 2018

Beste ouders,
Beste welpen
Na een welverdiende vakantie voor zowel de leiding en de leden kan het nieuwe
scoutsjaar, eindelijk, beginnen! Ook dit jaar gaan we weer tal van ongelofelijke, coole,
mega-toffe, super-plezante vergaderingen beleven. Dit eerste programma is nog
maar het topje van de ijsberg …
In vergelijking met vorig jaar is de leidersploeg echter volledig gewijzigd. Dit jaar
staan Akela, Baloe en Hathi elke zondag paraat voor schitterende vergaderingen aan
te bieden aan de welpenhorde. Samen zullen wij garant staan voor een onvergetelijk
scoutsjaar!
Naast de eerste vergaderingen, vindt u in deze brochure ook meer uitleg omtrent het
uniform, de individuele steekkaart, enkele praktische afspraken en belangrijke data.
Indien u na alles goed te hebben doorgenomen nog vragen, opmerkingen,
suggesties… heeft, gelieve dan iemand van de leiding te contacteren (gegevens
leiding achteraan). U kan de hele leiding ook in een klap bereiken door een mailtje te
sturen naar welpen@den8.be
Ook indien uw welp om een bepaalde reden niet naar een vergadering kan komen,
gelieve de leiding dan even te verwittigen. Dit maakt het mogelijk om voor de
vergaderingen voldoende materiaal te voorzien.

Een stevige linker,

Akela, Baloe en Hathi

1.

Ouderbezoek

Bij het begin van het nieuwe scoutsjaar brengt de leiding traditiegetrouw graag een
bezoekje aan de ouders van onze nieuwe leden van de welpentak. Tijdens dit
bezoekje geven wij meer uitleg over hoe wij aan scouting doen, lichten we toe wat
we nog allemaal van plan zijn dit jaar, enz. Bij het begin van de eerste vergaderingen
zal u door ons worden aangesproken over wanneer deze bezoeken eventueel kunnen
plaatsvinden. De ouders van de welpen die al langer bij ons in de groep zitten,
verblijden wij ook graag met een bezoekje enkel wanneer zij hier specifiek om
vragen.

2.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €45 voor het ganse jaar. Welpen die nog een broer bij ‘Den 8’
hebben, betalen slechts €40. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan cash
of via overschrijving op ons Welpenrekeningnummer BE88 7330 3683 2041
vermelding: “NAAM welp LIDGELD 2017-2018”.

3.

Enkele afspraken

• Een goede verstandhouding tussen ouders en leiding is heel belangrijk. Indien
er zich problemen zouden voordoen of wanneer u een vraag heeft, aarzel dan
zeker niet om iemand van de leiding te contacteren!
• De vergaderingen beginnen en eindigen, normaliter, altijd in het college (Klein
Stan). In principe vinden alle vergaderingen plaats op zondagvoormiddag
tussen 9u30 en 12u30. Hier kan wel eens van afgeweken worden, maar dan
staat dit steeds duidelijk in het programma vermeld.
• Graag zouden wij alle vergaderingen ook op tijd willen beginnen. Mogen wij u
dan ook vragen uw zoon tijdig naar het college te brengen. De leiding zal
steeds om 9u15 al aanwezig zijn.
• Gelieve ook te verwittigen, wanneer om de een of andere reden uw zoon niet
op de vergadering aanwezig kan zijn. We vragen u dit omdat wij anders
onnodige kosten moeten maken. (overbodige reservaties, overtollige
aankopen, …).

• De welpen komen ALTIJD in uniform naar de vergadering en nemen eventuele
sport-/spelkleding mee wanneer ze die nodig hebben. Dit zal dan vermeld
staan in het programma.
• Waardevolle voorwerpen laat je beter thuis. Je kan ze alleen maar verliezen…

4.

Het uniform

§

groene trui en t-shirt

§

bruine ribfluwelen korte broek

§

welpenpetje

§

scoutsriem met opschrift “Be Prepared”

§

grijze lange (uniform)kousen

§

kousenbanden in de groepskleuren

§

donkerkleurige, stevige schoenen, geen sportschoenen

§

groepsschildje rechts op de trui, groepslintje op de rechterschouder (onder de
naad van de mouw), België insigne links op de trui

§

groepsdas met dasring

5.

Individuele Steekkaart

Als bijlage vindt u de individuele steekkaart. Dit zou ingevuld ook zo spoedig mogelijk
in ons bezit moeten geraken. U kan dit afgeven bij een vergadering of posten bij een
van de leiders (gegevens leiding achteraan) welpen die deze vorig jaar al aan ons
hebben bezorgd, moeten dit niet opnieuw doen. Indien er iets verandert moet
worden, kunt u dit gewoon aan ons mededelen.

6.

Belangrijke data

Opendeurdag – 24 september 2017
Kleine jacht I – 27 tem 29 oktober 2017
Optocht – 11 november 2017
Oudscoutsdag – 19 november 2017
Kleine jacht II – 13 tem 15 april 2018
Grote jacht – 6 tem 15 juli 2018

Het programma
10/09/17

Rekruteringsvergadering

Het is weer de tijd van het jaar: school is pas begonnen en zo ook het nieuwe scoutsjaar!
Maar wat maakt beiden extra tof? VRIENDEN! J
Meenemen: vriendjes, broers, neven, klasgenootjes…

17/09/17

Parkspel

Deze zondag is het weer tijd voor een megacool parkspel. De
leden zullen hun allerbeste technieken en tactische kennis
moeten aanspreken indien zij kans willen maken op de
overwinning
Meenemen: Goed humeur, vriendjes

24/09/17

Opendeurdag

Net als vorig jaar zal de opendeurdag plaatsvinden op het Frans Van Hombeeckplein en
zullen verscheidene activiteiten voor de leden én ouders voorzien zijn. Verdere informatie
volgt voor ouders als ook voor leden
Meenemen: goed humeur, vriendjes, familie,…

01/10/10

Snoepvergadering

Deze zondag is het weer tijd voor onze jaarlijkse snoepfestijn! De
welpen zullen moeilijke proeven tot een goed einde moeten
brengen. Hiervoor zullen ze beloond worden met snoep.
Meenemen: goed humeur, vriendjes, 3 euro

08/10/17

Uitslaapvergadering

Vandaag is het geen vergadering, de leiding is namelijk zelf een
spirituele bezinning die de groepsdynamiek zal verbeteren. De
leden kunnen eens rustig uitslapen en genieten van een zondag
zonder scouts.

15/10/17

knutselvergadering

Vandaag gaan we de kunstenaar in ons naar boven laten komen
en ons van onze meest creatieve kant laten zien. De leiding
heeft een schitterend knutselwerkje uitgekozen en zullen de
welpen bij elke stap van het knutselproces begeleiden.
Meenemen: goed humeur, vriendjes, schaar, kleurpotloden, knutselschort,…

22/10/17

Alles op wieltjes

De leiding daagt de leden uit in een duel. De leden zullen een
parcours moeten afleggen, welke welp legt dit parcours het snelste
af? Verslaan ze de leiding of blijven zij autoritair aan de leiding?
Meenemen: Voertuig op wieltjes (Step, fiets, skateboard,
rollerschaatsen,...), goed humeur, vriendjes

27/10/17 – 29/10/17

Kleine jacht

Hierover volgt later meer informatie!

05/11/17

Uitslaapvergadering

Na een fantastisch weekend hebben de leden een vrije zondag verdient, bovendien is dit de
laatste dag van de herfstvakantie en kunnen dan beter goed uitrusten vooraleer de school
terug aanvangt.

ZATERDAG 11/11/17

Optocht 11 november

Naar goede gewoonte wandelen de welpen van onze groep mee in de optocht voor 11
november. Verdere informatie volgt via mail.

De Leiding:

Akela
Laurens Peeters
Prins Karellaan 29
2610 Wilrijk
0472 28 92 30

Vorig jaar actief bij: de welpen als Rikki

Baloe
Nicolas Roels
Della Faillelaan 26
2020 Antwerpen
0495 17 66 84

Vorig jaar actief bij: de Senior Verkenners als Hopman

Hathi

Joachim Meussen
Lange Van Ruusbroeckstraat 69
2600 Berchem
0478 68 30 86

Vorig jaar actief bij: de kapoenen als Kerrie

