Infoboekje

WELPEN

Introductie
De welpen is de tweede jongste en actiefste tak van onze Scouts Sint-Paulus. Deze
enthousiaste bende (8 tot 10 jaar) gaat elke zaterdag van 14u15 tot 17u30 tot hun uiterste
om er weer een topnamiddag van te maken. Wij, de welpenleiding, doen er dan ook alles
aan om met verschillende uitdagende spelen de welpen steeds opnieuw te plezieren. Tijdens
onze examenperiodes zullen er avondvergaderingen zijn, deze zullen dan zaterdagavond
van 17u30 tot 19u30 doorgaan. Dit zal zeker tijdig worden vermeld op de maandbrieven, die
jullie
in
jullie
mailbox
zullen
ontvangen.
Daarnaast zouden we het fijn vinden als jullie ons iets zouden laten weten indien jullie welp
niet naar de vergadering kan komen, dit kan via e-mail (welpen@sint-pol.be )of sms. Jullie
kunnen ons ook steeds op deze wijze bereiken indien jullie vragen hebben.
Wij organiseren ook drie kampen voor de welpen. Het herfstweekend gaat door van 25/10 tot
27/10. Het paaskamp van 6/04 tot 10/04 en het zomerkamp van 6/07 tot 13/07.

Voorstelling leiding
Amadeo Ghiotto

Bandar-Log

19/6/1997
Schrandere Slodo
0497411356

Bandar-Log is terug van weg geweest. Ook dit jaar wordt met hem een reuze feest! Iedereen
kent hem wel, hij geeft zich volledig tijdens elk spel. Bandar-Log is de zotste van de hoop, hij
laat dan ook zijn fantasie de vrije loop! Welpen laten lachen kan hij als geen ander, hij is dan
ook erg schrander. Is hij gek of geniaal? Geen idee, maar dat maakt hem zo speciaal!
Dames en heren, appels en peren, van de ze gekke leider kan je nog heel veel leren!

Nora Thüringer

Rikki-tikki-tavi (aka Rikki)
08/05/2000
Wilskrachtige Slechtvalk
0472 41 17 03

Voor haar tweede jaar staat deze wilskrachtige slechtvalk bij de welpen weer helemaal klaar.
Ze zit momenteel in haar tweede jaar farmacie, haar echte naam is Nora maar de welpen
noemen haar Rikki-Tikki-Tavi. Ze heeft super veel zin in het nieuwe jaar, traantjes zijn bij
haar ook altijd troostbaar. Zijn er vragen van de welpen? Daar zal deze dame ze graag mee
helpen. Rikki is ook een echte babbelaar, met haar beleven de welpen ongetwijfeld een
onvergetelijk jaar.

Emiel De Wispelaere

Mang

8/07/2000
Vreedzame Coati
0493/70 99 23
Emiel kruipt dit jaar terug in de huid van Mang. Met hem hebben de welpen een perfecte
opvang. In het voetbal is hij echt een prof, de welpen vinden hem dan ook onwaarschijnlijk
tof. In zijn vrije tijd staat hij in zijn trainingsbroek altijd paraat. Je kan hem wel vaker
terugvinden in de uitgangsstraat. Met vreedzame Coati is het elke zaterdag feest, en voor de
welpen is hij ook een echt knuffelbeest!

Daan Vanoverbeke

Bagheera

18/06/2001
Dynamische Oenka
475422431
Deze rosse jongeman start zijn tweede scoutsjaar bij de welpen, maar geen nood hij staat
steeds paraat om jou te helpen. Aan het einde van een welpenvergadering zal hij niet
twijfelen om deel te nemen aan het epische kussengevecht, een week zonder, vindt hij niet
terecht. Als hij niet op de scouts is dan pakt hij de golven op zijn surfplank, hij is dan ook een
echte tank. Op feestjes is hij hoogstwaarschijnlijk aanwezig want van die gekke techno beats
houdt hem zeer zeker bezig. Vorig jaar kende je hem misschien als Xebo bij de kapoenen,
maar als Bagheera is hij één uit miljoenen.

Cis Verrept

Shere Khan

29/09/2000
Trouwhartige Stekelstaarteekhoorn
0496866969
Deze knappe leider met een goed humeur heet Shere-Khan. In de welpentak zal hij stevig in
zijn schoenen staan. Ravotten en plezier maken is het liefste wat hij doet, hij heeft zelfs een
smiley getatoeëerd op zijn voet. Het is echt een man met een goed hart, heb je zin in een
koekje dan geeft hij van de zijne een kwart. Zijn hobby’s zijn scouts, lopen en hij houdt ook
van een beetje lol. Op een avondje feesten gaat hij wel eens uit zijn bol. De welpentak zal hij
dit jaar zeker versterken, terwijl hij ook goed voor zijn studies zal werken. Dus welpen houd
je maar vast voor zijn lange blonde haar, want met hem wordt het weer een super
scoutsjaar.

David Vereecke

Baloe

05/01/2002
Trotse Kaketoe
477092865

Dit jaar is Baloe de beer, een echte grote meneer. Hij komt vers uit de jin en heeft er
waanzjinnig veel zin in! Als eerste jaar wilt hij bewijzen wat hij kan, leidingsman,studentman,
alles man! Zit hij niet op het lokaal dan zit hij wel te blazen op zijn trompet, bereid je maar
voor op een jaar boordevol pret. Heb je hem al eens goed bekeken? Dames en heren, David
Vereecke!

De Welpenwet
Bij de welpen moet iedereen de welpenwet kennen. Deze wet wordt elke keer voor de
vergadering door 1 of meerdere welpen opgezegd. Indien ze deze wet niet kennen, komt er
een kleine sanctie. De welpenwet wordt door de welpen aangeleerd wanneer ze hun belofte
doen, dit zal voor de meesten op herfstweekend zijn, en dient voor de rest van hun
welpencarrière gekend te zijn. De wet gaat als volgt:

Een welp volgt de oude wolf, Een welp is moedig en houdt vol

Uniform
De welpen van scouts Sint-Paulus dragen een zelf ontworpen groene pull die u bij ons op het
lokaal kunt verkrijgen.
Op de trui komen ook een aantal tekentjes:
1. groepslintje: bovenaan rechtermouw (een groen lintje)
2. groepsschildje: onder het groepslintje op rechtermouw (schild van scouts Sint-Paulus,
rood/geel)
3. jaarkenteken (enkel van dit jaar): vooraan op rechterborst
4. belofteteken (niet voor welpen zonder das): vooraan op linkerborst
5. takschildje (groene vliegers): bovenaan op de linkermouw
6. nestdriehoekje met de kleur van het nest: onder het takschildje op linkermouw
Extra: welpen die gids of ondergids zijn, hebben respectievelijk twee en één gele lintje
horizontaal onder het nestdriehoekje.
Voor vragen in verband met de tekentjes op de trui kunnen jullie steeds bij ons terecht voor
of na de vergadering.
Tenslotte dragen de welpen een groene korte broek (niet per se van de Hopper winkel) en
een Sint-Pol das (pas na de belofte, verkrijgbaar op ons lokaal). Wanneer het vriest tijdens
de wintermaanden is een groene lange broek uiteraard wel toegelaten.

Scouting op maat en UITPAS
De kostprijs van het lidgeld mag niemand tegenhouden om bij de scouts te komen. Scouts
en Gidsen Vlaanderen voorziet dat iedereen een fikse korting kan krijgen via het ‘Scouting
op maatfonds’.
Sinds dit jaar is Scouts Sint-Paulus ook een partner van het Gentse project UITPAS. Dit is
een soort spaarkaart waarmee je korting kunt krijgen op onder andere de kosten van een
scoutskamp.
Voor meer info kan je een mailtje sturen naar onze groepsleiding op het mailadres
groepsleiding@sint-pol.be .

Belangrijke data
Hieronder vinden jullie enkele data die alvast een plekje in jullie agenda verdienen.

9 november: Groepsfoto
12 oktober: ODA (Open Deur Avond)
18 oktober: Dag van de jeugdbeweging
25 – 27 oktober: Herfstkamp
7 december: Leidersbelofte
11 januari: Gouwfilm
15 februari: Eetfestijn
6 -10 april: Paaskamp
6 – 13 juli: Grootkamp

Wij kijken er alvast enorm naar uit om het nieuwe scoutsjaar te starten en hopen jullie
allemaal aanwezig te zien op de vergaderingen!
Een stevige linker
Bandar, Rikki, Mang, Bagheera, Shere Khan en Baloe

