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Welkom! 

De komende maanden gaan de welpen de jungle verkennen! Mowgli wijst hen de weg en leert hen alle dieren 

van de jungle kennen. Ook Baloe, Baghera, Vader wolf, Akela en Rikki Tikki Tavi helpen hen om alle problemen 

die ze tegenkomen te verhelpen. Kijk alvast in de kalender wat we dit eerste semester gaan doen!  

 

24/09 Het scoutsjaar werd vandaag geopend, binnenkort trekken we de 

jungle in! 

1/10 
!zaterdag! 

Deze zaterdag is het Benefietje3020 tvv Kom Op 

Tegen Kanker! Jullie zijn allemaal welkom met 

jullie ouders, familie, vrienden… De leiding zal hier 

ook te vinden zijn! Op zondag is er geen 

vergadering. (meer info in mail groepsleiding) 

9/10 De apen van de Bandar-Log bekogelen elkaar met 

noten, de welpen van de roedel mengen zich in het 

gevecht.  

16/10 Mowgli komt een Schot tegen in het oerwoud, die leert 

hem de Schotse traditie: de HIGHLAND GAMES 

23/10 Mowgli ontmoet Shanti en haar vrouwelijke 

stam. Vandaag leert hij ze beter kennen. 

28-30/10 Dit WEEKEND trekken we met alle welpen voor wat langer de jungle 

in. We gaan op weekend! Meer info volgt… 

6/11 Shere Khan en Kaa jagen op Mowgli. Het wordt 

een heuse achtervolging om Mowgli te vinden! 

13/11 Het klimaat verandert en dat merken de dieren van de jungle. 

Vandaag steekt Mowgli samen met de welpen een handje toe voor 

het milieu! 



20/11 
(15u) 

De wolven hebben dit weekend veel gevangen tijdens hun jacht. Het 

is EETFEEST waar jullie jullie buikjes kunnen vullen. Daarna sporten 

we al die calorieën er weer af tijdens de Olympische Jungle Spelen.  

!De vergadering begint pas om 15u vandaag! meer info volgt..  

27/11 Baloe leert mowgli de wetten van de jungle. 

Wie staat boven wie in de rangen van de jungle?  

4/12 Ook in de jungle in India komt de Sint langst. Zou hij ook 

daar cadeautjes brengen? 

9 of 10/12 
! vrijdag of 
zaterdag! 

Vanavond trekken we vanuit onze luie zetel eens virtueel de jungle 

in! 

meer info volgt 

18 of 19/12 
!vrijdag of 
zaterdag! 

Kerstmis nadert en dus vieren we vanavond feest! 

meer info volgt 

25/12 geen vergadering Ook voor Mowgli is het Kerstmis, hij wordt 

verwacht bij zijn familie en zal er dus niet kunnen zijn. 

1/01 geen vergadering Mowgli is gisterenavond iets te lang opgebleven 

om naar het vuurwerk te kijken en heeft zich verslapen. 

8/01 geen vergadering Het is winter, dat betekent 

dat de wolven samen met hun welpen een 

winterslaap houden. 

15/01 Baloe, Baghera, Vader wolf, Akela en Rikki Tikki Tavi moeten deze 

maand heel wat examens afleggen, er komt dus vandaag versterking 

van de oudere dieren van de jungle (jin) om er een leuke 

zondagnamiddag van te maken! 



22/01 geen vergadering Deze week mogen de 

welpen nog wat uitrusten tijdens hun 

winterslaap. 

29/01 Ook deze week komt er versterking van de oudere dieren van de 

jungle (jin)! 

5/02 geen vergadering Het sneeuwt in de jungle waardoor Baloe, 

Baghera, Vader wolf, Akela en Rikki Tikki Tavi de bergen in trekken 

om er te gaan skieën.  

12/02 Mowgli vindt een dood dier in de jungle, helpen jullie hem om de 

moordenaar te pakken te krijgen? 

18/02 De apen van de Bandar-Log vallen ons weer 

lastig, we gaan  in de tegenaanval! 

25/02 Vandaag neemt Mowgli de welpen mee op 

tocht door de jungle, trek dus zeker je 

stapschoenen aan! 

 

  



Welpenleiding: 
BALOE 
Naam: Lotte Vandevoort 

Leeftijd: 18 jaar 

Aantal jaar leiding: 1e jaar  

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  

Totem: Magmagroene ambitieuze Pica 

 

AKELA 

Naam: Tom Geyssens-Baeten 

Leeftijd: 18 jaar 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Studierichting: Fotografie 

Totem: Amethistwitte charmante chinchilla 

 

BAGHERA 

Naam:  Jules Ceyssens 

Leeftijd: 18 jaar 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Studierichting:  Geschiedenis 

Totem: Mangogele levendige kwikstaart 

 

VADER WOLF 

Naam: Robbe Nys  

Leeftijd: 19 jaar 

Aantal jaar leiding: 2de jaar  

Studierichting: Bewegingsrecreatie en lichamelijke opvoeding 

Totem: Nebularode levensgenietende raccoon  

 

RIKKI TIKKI TAVI 

Naam: Ayko Schoe 

Leeftijd: 19 jaar  

Aantal jaar leiding: 3de jaar  

Studierichting: Bachelor sociaal werk 

Totem: Avondzonpaarse ondeugdende Steppelemming 

 



 

Als er vragen zijn of als jullie iets willen melden, kunnen jullie ons altijd spreken voor of na de 

vergaderingen. We zijn ook steeds bereikbaar op ons e-mailadres: welpen@scoutsherent.be 

Verder is de groepsleiding bereikbaar op: groepsleiding@scoutsherent.be  

Voor dringende zaken of toffe berichtjes zijn wij altijd te bereiken op onderstaande nummers:  

Lotte: 0468 34 10 49 

Tom: 0468 17 38 59 

Robbe:0476 67 20 30  

Jules: 0468 43 67 80  

Ayko: 0468 22 43 24 

We hebben ook een WhatsApp groep waar we regelmatig berichtjes in sturen. Met deze link 

of QR-code kan u zichzelf aan deze groep toevoegen: https://chat.whatsapp.com/Bzz9PKtQdU83X6CrdlyrVJ 

 

VERGADERINGEN  

Onze vergaderingen gaan steeds door in ‘De Witte Villa’ (Kouterstraat 92 Bis, 3020 Herent). We verwachten 

iedereen op zondag om 14u en om 17u kan u uw zoon terug ophalen. Dit geldt voor elke vergadering, tenzij 

het anders vermeld staat in het boekje of via mail of Whatsapp.  

Ook onze scouts wil het beste voor het milieu, daarom raden wij alle Welpen aan om met de FIETS naar de 

vergaderingen te komen. Bovendien is fietsen ook sportief en heel fijn, maar het is uiteraard niet verplicht. 

Vergeet dan zeker je helm, fluo-hesje en fietsverlichting niet!  

Wanneer jullie welp niet aanwezig kan zijn, vragen we om steeds iets te laten weten via mail of via whatsapp 

in een privébericht aan de leiding. Zo krijgen wij een overzicht over het aantal aanwezige welpen. Wij houden 

ook elke week een aanwezigheidslijst bij. Probeer dus zeker om steeds iets te laten weten indien uw welp niet 

aanwezig zal zijn op de vergadering. Als je welp te weinig aanwezig is op de vergaderingen, zullen we een 

waarschuwing geven, maar als het daarna niet betert kan er een eventuele sanctie aan volgen.  

 

 

 

 



 

UNIFORM  
Welpen zijn verplicht om elke vergadering hun volledig uniform, dwz.: Scoutshemd (liefst in orde), 

scoutsbroek en scoutsdas aan te doen. Schrijf ook overal je naam in!! 

De scoutsdas is verkrijgbaar bij de leiding voor €10. Ook vragen wij alle kleren van je welp te voorzien van zijn 

naam!!!!  

Je hemd en broek kan je kopen in de Hopper of je kan deze tweedehands kopen via de tweedehandsdienst 

van onze scouts. Stuur daarvoor een mailtje naar: tweedehands@scoutsherent.be 

Een leeg hemd zien wij niet graag, op onderstaande foto kan je zien hoe je je hemd er helemaal in orde zou 

moeten uitzien! 

Het jaarkenteken krijg je van ons, de andere kan je kopen in de Hopper. (scoutswinkel) 

1 Jaarkenteken      

2 Welpen teken   

3 Vlaamse leeuw  

4 België lintje   

5 Vlaams-Brabants schildje   

6 internationaal Scoutsteken  

  

 



 

 

Beloftetekst:  

Ik ben scouts  

Ik verken de wereld  

Ik val, ik tuimel en ik sta weer op  

Ik wil mijn best doen. 

 

Ik ben scouts tussen scouts en gidsen 

Daarom beloof ik mij in te zetten voor mijn groep  

Want mijn werk is ploegwerk en onze inzet verzet bergen. 

 

 

Avondlied:  

Als de jungle zich hult in het duister, flauw verlicht door het schijnsel der 
maan, sta dan stil spits je oren en luister, sluipend hoor je de wolven dan 
gaan. Yalahi weerklinkt door de rimboe, ‘t is de kreet van het hoofd van de 
stam, al de wolven, Bagheera en Baloe, hurken neer bij de laaiende vlam. 
Ieders plan wordt daar dan bekeken, op dit uur wordt met spanning 
gewacht, is de rode bloem dan geweken, ‘t is weer tijd voor de volgende jacht! 
 


