
 

 
 



 

Welpen 
 
 

Allerliefste welpjes en ouders, 

 

Het eerste boekje van het jaar is een feit! Na een (hopelijk) deugddoende vakantie en een                

geslaagd kamp beginnen we vol goesting aan het nieuwe scoutsjaar. De leiding heeft ook dit               

jaar weer een hele reeks activiteiten voor jullie in petto, gaande van de alom bekende               

klassiekers tot nieuwe en spannende vergaderingen. We hopen dat jullie er evenveel zin in              

hebben als wij. We beginnen het jaar ineens goed met allerlei leuke activiteiten, zo gaan we                

onder andere schaatsen, zwembaden onveilig maken maar ook gezellig samen een filmpje            

zien. 

 

We beginnen het jaar ineens in stijl tijdens de opening op 16 september waar jullie allen van                 

harte welkom zijn op onze barbecue. Als je er graag bij bent gelieve dan tijdig in te                 

schrijven. Hopelijk tot dan! 

 

Een stevige linker, 

De welpenleiding 

 

Bij eventuele vragen kunnen jullie ons altijd contacteren: 
 

Akela 
Jo  Venneman 
Karel  Coggestraat  65,  2600 
Berchem 
jvenneman@icloud.com  
0491/74  75  53 

 

Bagheera 
Irene Borginon 
Veldekens  6,  2600  Berchem 
 

 
 Algemeen  e-mailadres  van  de  welpenleiding: welpen@den22.be 
 
DEFINITIE SPELUNIFORM: korte broek, sportschoenen, t-shirt en eventueel trui (voor te spelen            

worden er geen onderdelen van het scoutsuniform aangedaan) 

DEFINITIE SCOUTSUNIFORM: scoutsbroek, rok of kleedje, bottines, lange (dikke) sokken,          

scoutstrui, pet en das voor welpen met das.  

AANWEZIGHEID: indien uw zoon/dochter niet kan komen, zouden wij het ten zeerste            

appreciëren als u een van de leiding verwittigt.  

mailto:welpen@den22.be
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Zaterdag  02/09: Spelvergadering  
 

Omdat wij jullie allemaal super hard hebben       
moeten missen tijdens de zomervakantie (en jullie       
ons natuurlijk minstens even hard gemist hebben)       
staan wij te popelen om er weer dubbel en dik in           
te vliegen. Een echte authentieke spelvergadering      
lijkt ons dan ook dé manier om aan het nieuwe          
scoutsjaar te beginnen! Wij hebben er alvast zin in! 
 
Uren: 14u30 - 17u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: Spelgerief, piekfijn uniform 
 

Za  09/09: Overgang 
 
Bereidt jullie maar voor op een rollercoaster van emoties want vandaag is het de              
grote dag waarop we afscheid nemen van de oudste welpen en de nieuwe leiding              
verwelkomen. Deze spannende dag gaat door op een locatie die voorlopig nog strikt             
geheim moet blijven. Het enige wat we al met zekerheid kunnen zeggen, is dat we               
er een top dag van gaan maken. Tot dan! 
 
Uren:  8u - 17u30 
Locatie: Berchem Station, bij de Panos buiten 
Meenemen: Piekfijn uniform, lunchpakketje, vieruurtje, regenjas, €12 

 
Za  16/09: Opening 
 

Nu jullie eindelijk weten wie jullie nieuwe leiding is, kunnen we echt van start gaan.               
We verwelkomen jullie graag met een heerlijk stukje vlees en verse groentjes op             
onze jaarlijkse BBQ. Naast een verrukkelijke maaltijd staat er ook allerlei leuks op             

de planning. Iedereen is van harte welkom op deze         
heugelijke dag. Neem dus zoveel mogelijk volk mee:        
jullie beste vriendjes, oma’s, opa’s, tantes, nonkels,       
broers, zussen en ja, zelfs de buurvrouw mag vandaag         
van de partij zijn. Vergeet je zeker op voorhand niet in           
te schrijven via de site zodat we de juiste         
hoeveelheden kunnen voorzien. Graag tot dan! 
 

Uren: 14u30 - … 
Locatie: Op ons veldje 
Meenemen: hongerige magen, veel vriendjes en vriendinnetjes en vooral veel goesting 

 
Za  23/09: Vriendjesvergadering 
 

Wat is Kaatje zonder Kamiel? Jip zonder Janneke? Hans zonder Grietje? Anna            
zonder Elsa? Samson zonder Gert? Of Akela zonder Bagheera? Vandaag krijgen           
jullie de kans om jullie partner in crime mee te nemen naar deze knotsgekke              
vergadering. Neem zoveel mogelijk vriendjes mee zodat zij ook is          
kunnen proeven van het scoutsleven. We gaan er een topdag van           
maken. 
 
Uren: 14u30 - 17u 
Locatie: Aan het lokaal 



 

Meenemen: piekfijn uniform, spelgerief en eventueel een vriendje 
 
Zo  01/10: Zwemmen 

 
Spitter spetter spater, spring maar in het water. Jaja         
jullie lezen het goed! Vandaag zoeken we een van         
de 4 natuurelementen op om het van iets dichterbij         
te gaan bestuderen. Kleine tip: het is geen vuur.         
Logischerwijs nemen jullie jullie zwemgerief mee,      
geen losse flodderbroeken; deze worden niet      
geapprecieerd door strenge badmeesters. We spreken      
af om 10u aan De Arena. Om 13u zijn we          
uitgezwommen. Let op! Deze vergadering is voor deze        
ene keer uitzonderlijk op zondag.  
 
Uren: 10u-13u 
Locatie: Zwembad Arena in Deurne 
Meenemen: Zwemgerief, koekje voor na het zwemmen,       
€3 
 

Za  07/10: Geen  vergadering  
 
Omdat 7 oktober wel een heel speciale dag is en dit om verschillende redenen.              
Namelijk omdat het niet enkel de 280ste dag van het jaar is maar ook de dag                
waarop Henry Ford de lopende band introduceerde en de geboortedag van niemand            
minder dan Thom Yorke, de leadzanger van Radiohead, lijkt het ons niet meer dan              
logisch om vandaag even te bezinnen over deze bijzondere dag. Bijgevolg is het             
vandaag geen vergadering. Tot volgende week! 

 
Za  14/10: Disney on  ice 
 

Hopelijk staan jullie iets steviger in jullie schoenen dan Bambi          
on ice want vandaag gaan we de schaatsbaan onveilig maken.          
Joepie! Vergeet zeker geen handschoenen, lange broek, warme        
kledij, kids-id, maar vooral … ondergoed. Nee nee, mopje maar          
gelieve toch ondergoed aan te doen. De geheime locatie is gelegen op een zeer              
geheime plek (vandaar dat het over een geheime locatie gaat). Verder zijn we jullie              
nog een aantal praktische zaken verschuldigd, namelijk de waar, wanneer en wat.            
Maar dat vinden jullie hieronder terug in sectie 92472: praktische zaken, geen            
getreur.  
 
Sectie 92472:  
Uren: 14u - 17u 
Locatie: Ijsstadion Antarctica, Wilrijk 
Meenemen: lange broek, warme kledij, handschoenen, 3 euro, kids-ID 
 

Za  21/10: Filmvergadering 
 

Matoaka, ook bekend als Pocahontas was de dochter van het stamhoofd van de             
Powhatan-indianen in het gebied rond Tidewater. Dit wisten jullie hoogstwaarschijnlijk          
al. Het heeft dus absoluut geen zin om deze film nogmaals te bezichtigen. We              
zoeken tevens een film met meer pit! Dan hebben we het natuurlijk niet over de               
pitten in druiven. Misschien is het een beter idee als jullie met wat ideeën afkomen               
want we hebben duidelijk wat hulp nodig. Voor de lekkere versnaperingen vragen we             
een kleine €2, die wij dan zullen omzetten in allerlei hapjes. 

 



 

Uren: 19u - 21u 
Locatie: Cinema Den 22 
Meenemen: €2 en eventueel films die jullie graag willen zien 
 

Vrij 27/10  tot Zo 29/10: TAKWEEKEND 
 

Eindelijk is het zover! We trekken er met zijn allen op uit en dit voor het ganse                 
weekend! Waar het takweekend precies door zal gaan en wat voor doldwaze dingen             
gepland staan, blijft nog even een verrassing. Maar dat het de moeite wordt, kunnen              
we alvast verzekeren. Een brief met alle informatie volgt nog, hou deze datum dus              
zeker vrij want het wordt één groot festijn. 

 
Za  04/11: ra  ra  ra?  Wat gaan we doen? 

 
Amai, een plotse drang om te knutselen overvalt ons.         
Aangezien we niet aan deze drang kunnen weerstaan, is         
het misschien een goed idee om wat te knutselen         
vandaag! We nodigen jullie met veel plezier uit om         
gezellig de handen uit de mouwen te steken en wat          
ineen te knutselen. Dat klinkt als een echt knutselfestijn!         
Als jullie thuis nog knutselgerief hebben liggen       
(wc-rolletjes, kleurpotloden, crêpepapier, tijdschriften,...    
kortom alles wat je kan gebruiken op een        
knutselnamiddag) mogen jullie deze natuurlijk altijd      
meenemen. Kort samengevat: we gaan knutselen  vandaag. 
 

Uren: 14u30 - 17u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: knutselgerief, piekfijn uniform, eventueel een schort en/of kleren die vuil           
mogen worden!  

 
Za  04/11: Cafeeke 

 
Wil je graag praten over koetjes en kalfjes, de politieke toestand in            
ons land bespreken, filosoferen over het al dan niet fruit zijn van            
tomaten,… Dit kan allemaal op ons cafeeke. Jullie zijn welkom vanaf           
21u. 

 
Za  11/11: Geen  vergadering  
 

Met spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat er vandaag geen vergadering              
is. De leiding voelt de winter aankomen en heeft beslist de trekvogels naar warmere              
oorden te volgen. Koude temperaturen zijn niet aan ons besteed, maar we beloven             
er volgende week weer te staan (weliswaar met een extra trui). 

 
Za  18/11 tot Zo  19/11:  Marsepeinenslag 
 

Vergeet die kleine, zielige blokjes uit de supermarkten want het is tijd voor het              
echte werk. Vandaag staan we met z’n allen paraat om kilo’s marsepein te             

verkopen. Natuurlijk verkopen wij niet zomaar marsepein maar echte         
Sint-Albertus blokken waar de mensen van heinde en ver voor komen           
aanschuiven. We hopen jullie dus allemaal in grote getallen te          
verwelkomen zodat de marsepeinenslag ook dit jaar weer een groot          
succes wordt. We verwachten jullie om 10u in piekfijn uniform, met           
lunchpakket en vol goede moed aan ons lokaal. Jullie ouders mogen           



 

jullie om 17u, vermoeid maar voldaan, komen ophalen. Vraag zeker is op voorhand             
aan de familieleden en vrienden of ze geïnteresseerd zijn in een heerlijk blokje             
marsepein.  
 
Uren:  Zaterdag: 10u - 17u en Zondag 10u -14u30 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: Piekfijn uniform, lunchpakket, koekje en een drankje 
 

Za  25/11: Spelvergadering 
 

 
Het is al weer een tijdje geleden dat we ons nog is goed hebben              
uitgeleefd op ons geliefde veldje. Daarom wordt het hoog tijd dat we            
daar verandering in brengen. We verwachten jullie op de gewone uren           
waar we naar hartenlust zullen ravotten met al jullie favoriete          
spelletjes. 
 
 
Uren: 14u30 - 17u 
Locatie: Het lokaal 

Meenemen: Spelgerief, piekfijn uniform 
 
Za  02/12: Sinterklaas 
 

Hopelijk zijn jullie allemaal voorbeeldige welpen      
geweest want de goedheiligman zal ons weer       
verblijden met een bezoekje. Fris jullie repertoire       
Sinterklaasliedjes dus maar snel op en bereidt jullie        
stembanden voor want we gaan de Sint en zijn pieten          
ontvangen in stijl. Natuurlijk kunnen we hem niet        
zomaar met lege handen verwelkomen, daarom is er        
op het einde van het boekje een kleurplaat voorzien         
die jullie in kunnen kleuren en de dag zelf meenemen.          
Wij kunnen niet wachten! 

 
Uren: 15u - 17u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: Piekfijn uniform, eventueel jullie prachtcreaties voor de Sint 

 
 
Za  09/12 : Spelvergadering 
 

Omdat een teveel aan spelvergaderingen vrijwel onmogelijk is, gaan we ons nog            
een laatste keer in het huidige 2017 amuseren met alle klassieke spelletjes van             
Den 22. We verwachten jullie op de gewone uren aan het lokaal. 
 
Uren: 14u30 - 17u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: piekfijn uniform en spelgerief 

 
Za  16/12: Kerstfeestje 

 
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry           
Christmas and a happy New Year!” Nu dat Sinterklaas zich          
weer op een veilige afstand bevindt in het verre Spanje,          
kunnen we stilletjes aan aan Kerstmis beginnen denken.        



 

Bij ons kriebelt de kerstsfeer al en daarom nodigen we jullie graag uit voor een               
heus kerstfeest. De avond zal gevuld zijn met lekkere versnaperingen, verfrissende           
drankjes en feestelijke activiteiten. Voor deze ene keer laten we ons uniform            
achterwege en mogen jullie ons verrassen met jullie mooiste feest outfit.  
 
Uren: 19u - 21u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: vrijetijdskleding, €3 en een cadeautje van max €5 

 
Za  23/12: Gezelschapspellekes 
 

Bagheera heeft de moord gepleegd met een sjorbalk in het welpenlokaal. “Helemaal            
niet!” “Ge hebt geen bewijzen!” “Het is uw woord tegen het mijne!” Zo ziet een               
doorsnee-gezelschapspellekes-avond eruit. Jaja, je hoort het al dolle pret. Neem al           

jullie favoriete spelletjes mee van     
ganzenbord tot twister en van vier op       
rij tot uno. We verwachten jullie om       
middernacht (flauw mopje van Akela).     
Even serieus, verwachten jullie om     
19u aan ons lokaaltje met een goed       
humeur en een spel in de hand. Tot        
dan! 

 
 
Uren: 19u - 21u 
Locatie: Het lokaal 
Meenemen: Gezelschapspelletjes en   
vrijetijdskledij 

 
Za  30/12: Geen  vergadering 
 

Hic et nunc gaat de leiding met vakantie, id est het is geen vergadering. A priori                
gingen we wel een vergadering doen maar door mea culpa gaat het niet door. In               
se is dit de uitgelezen dag om te genieten van het “bijna” nieuwe jaar. Carpe diem!                
En te beginnen met een tabula rasa. Quod erat demonstrandum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Wist-ge-datjes 
❖ Dit het eerste boekje van het jaar is. 
❖ Jullie spiksplinternieuwe  leiding hebben. 
❖ Er ook spiksplinternieuwe  welpen  zijn. 
❖ We  afscheid  hebben moeten nemen  van iets minder spiksplinternieuwe 

welpen. 
❖ Zij nu  jonggivers zijn en  waarschijnlijk al een beetje stinken. 
❖ Jonggivers  nu  eenmaal stinken. 
❖ Wij gelukkig een pak properder zijn. 
❖ Persoonlijke  hygiëne belangrijk is. 
❖ Wij er superveel zin  in  hebben. 
❖ Jullie hopelijk  ook niet  kunnen wachten. 
❖ ‘Hongerige  Wolf’ een  plaatsnaam is  in  Nederland 
❖ Dit wel  een  heel gekke  naam is  voor een plaats. 
❖ ‘Raar’ ook een plaatsnaam is  in Nederland. 
❖ De  naam  ‘Raar’ een rare  plaatsnaam is. 
❖ De  lederschildpad de grootste is  op aarde. 
❖ Wij nog  niet alle schildpadden vergeleken hebben in  grootte. 
❖ Wij dit weetje  bijgevolg  niet met honderd  procent  zekerheid kunnen 

bevestigen. 
❖ We  het zeker nader zullen onderzoeken. 
❖ Een  octopus drie harten  heeft. 
❖ Wij één  hart meer dan genoeg vinden. 
❖ Maar je natuurlijk nooit  genoeg  harten kunt hebben. 
❖ De  gemiddelde  vrouw  20  kg  lippenstift eet in haar leven. 
❖ De  leiding lippenstift  niet zo  lekker vindt. 
❖ Wij hier dan  ook niet  van eten. 
❖ Er 336  kuiltjes in  een  golfbal zitten. 
❖ Dit een heel  nutteloos weetje is. 
❖ Wij het toch even  meedelen. 
❖ Het misschien ooit wel van  pas komt. 
❖ Je  dit nooit kan  weten. 
❖ Neuzen en  oren  nooit  stoppen  met groeien. 
❖ Oude  mensen  daarom vaak grote oren en neuzen hebben. 
❖ Een  varken  fysiek niet in staat  is om  naar de hemel te kijken. 
❖ Dit triestig  is voor het  varken. 
❖ Wij wel naar de hemel  kunnen kijken. 
❖ Wij daarom beter zijn dan varkens. 
❖ De  leiding de beste  is. 



 

 
 

 

 


