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VERS VAN DE PERS

Ne goeiendag scouten en scoutinnen,

De lente komt eraan en daar horen natuurlijk ook leuke activiteiten bij. De
leiding is samengekomen en heeft allerlei leuke dingen voor jullie
voorbereid. Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel!

→ Twee gelukkige welscouten!
Wie ook zo blij wil zijn, raden we aan om elke
week naar de scouts – en natuurlijk: ons
zomerkamp! – te komen.
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BELANGRIJKE DATA

❖ Bloemenverkoop: 8 mei 2022
❖ Groot tentenkamp (kapoenen): 10-15 augustus 2022
❖ Groot tentenkamp (andere takken): 5-15 augustus 2022

WELSCO OP HET WEB
Wil je steeds op de hoogte blijven van alles en geregeld foto’s van onze activiteiten, kampen,
evenementen etc. zien?
Volg dan onze Instagrampagina: @scoutsengidsenwelsco
Like onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/ScoutsEnGidsenWelscoWellen
En check onze website: https://www.welsco.be
Bovendien zal het boekje voortaan uitsluitend online komen te staan en dus het niet meer afgedrukt
worden.
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TOTEMS VAN DE MAAND
Kaat
•

Zorgzame Collie

Deze slanke hond met zijn spitse snuit heeft een sympathiek
voorkomen. Hij is joviaal, trouw, verstandig, toegewijd en
bedachtzaam. De Collie heeft een goed geheugen en is
dankbaar van aard. Soms is hij jaloers.

Lars
•

Goedlachs Schaap

Het Schaap is een uitgesproken groepsdier. Alleen
geeft het snel de moed op, maar in groep kan het
vele omstandigheden aan. Het reageert dikwijls
verstandig. Het Schaap is nieuwsgierig en voorzichtig.
Het heeft vooral voor de oudere dieren veel respect
en toont zich volgzaam tegenover hen. Zelden is het
Schaap opvliegend, meestal is het kalm en mild
tegenover soortgenoten.

Gite
•

Warmhartige Sneeuwhoen

De Sneeuwhoen is erg gehard. Hij groeit op in een eerder
vijandelijke omgeving, maar door zijn sterke
aanpassingsvermogen slaat hij zich er doorheen. Soms is hij
angstig, maar hij blijft waakzaam en beheerst en zal nooit
paniekerig doen. De Sneeuwhoen voelt zich het best in kleine
groepjes. Hij stelt rust en kalmte op prijs en is
opofferingsgezind.
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KAPOENENKALENDER APRIL
Er kunnen soms wat onverwachte omstandigheden zijn (corona, onweer…), like daarom ook zeker onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/ScoutsEnGidsenWelscoWellen om op de hoogte te blijven
wanneer we iets moeten veranderen aan de planning.

Zondag 3 april van 14:00 tot 16:30
Helaas pindakaas, vandaag hebben we jammergenoeg geen scouts… De leiding gaat genieten van de
vakantie. Hopelijk jullie ook!?!
Zondag 10 april van 14:00 tot 16:30
Na de koude, natte winter gaan we vandaag de beemd eens bekijken met wat beter weer (of dat
hopen we toch). Maak jullie dus maar klaar voor een beemdspel… & we weten ondertussen wat dat
betekent: trek je wandelschoenen aan ;)
Zaterdag 16 april van 19:00 tot 21:00
Vanavond kiezen we voor een filmavond!!! Het enige wat we verwachten is aanwezig zijn een lekker
knus een zetel induiken. PS de leiding voorziet de film en een lekkere snack
Zondag 24 april van 14:00 tot 16:30
Dit weekend gaat de leiding zelf op weekend! Er zal dus geen enkele groep scouts hebben  Goed
nieuws: vandaag kunnen jullie je al voorbereiden op het spel van volgende week…

Groetjes van de kapoenenleiding,
Charlotte, Warre, warmhartige sneeuwhoen, onstuimige serval & hartstochtelijke drongo
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KAPOENENKALENDER MEI

Zondag 1 mei van 14:00 tot 16:30
Vandaag spelen we het verassingspel. Jaja helemaal juist gelezen verassingspel met 2 s’en! Maar wat
kan dat in godsnaam inhouden? Kom dat zien en ontdek
Zondag 8 mei van 14:00 tot 16:30
Het Grote Kapoenen Wereldbeker Spel!!! De naam zegt genoeg, laten we kijken wie de beste onder
de kapoenen zijn.
Zondag 15 mei van 14:00 tot 16:30
Vandaag is het aan de leiding om bij te leren en zo nog betere leiding te worden voor jullie… We gaan
op vorming, jammergenoeg betekent dat voor jullie dat je de leiding weer een weekje zult moeten
missen… De mama’s en papa’s zullen klaar staan om te troosten.
Zondag 22 mei van 13:00 tot 15:30
Op verplaatsing, yey!!! We gaan met zn allen naar bokrijk. We spreken af aan de grote rode poort bij
de parking en van daaruit gaan we gezellig de speeltuin in! Let op de uren.
Zondag 29 mei van 14:00 tot 16:30
‘Back to basics’ vandaag. We gaan ons bezighouden met de prachtige, leuke, oude maar toch
intensieve pleinspelletjes. Niets boven een namiddagje spelen met de mede-kapoenen.

Groetjes van de kapoenenleiding,
Charlotte, Warre, warmhartige sneeuwhoen, onstuimige serval & hartstochtelijke drongo
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KAPOENENKALENDER JUNI

Zondag 5 juni van 14:00 tot 16:30
Nu is het weer echt aan het boomen. Dat vraagt om 1 ding: waterspelletjes!!! Doe kleren aan die nat
mogen worden (want nat zult ge worden!!!)
Zaterdag 11 juni van 19:00 tot 21:00
Als allerlaatste activiteit voordat we (hopelijk) met zn allen op kamp gaan: aan avondje aan het
kampvuur. We gaan lekker klesten aan het vuur, onze stembanden nog eens uit de kast halen en de
laatste van jullie overtuigen om mee op kamp te gaan ;) Ahja er zal ook iets zijn voor de
smaakpapillen dus probeer 2,5euro mee te nemen!
Zondag 19 juni van 14:00 tot 16:30
Terwijl jullie volop genieten van de laatste dagen school, zit de leiding middenin hun
examenperiode… We halen de verloren weekenden volledig in op kamp!!!

Groetjes van de kapoenenleiding,
Charlotte, Warre, warmhartige sneeuwhoen, onstuimige serval & hartstochtelijke drongo
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WELKA-KALENDER APRIL
Er kunnen soms wat onverwachte omstandigheden zijn (corona, onweer…), like daarom ook zeker onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/ScoutsEnGidsenWelscoWellen om op de hoogte te blijven
wanneer we iets moeten veranderen aan de planning.

Zondag 3 april van 14:00 tot 16:30
Helaas pindakaas, geen vergadering. Ga vandaag maar gezellig langs bij de bomma voor een warme
choco en een lekker stuk taart
Zondag 10 april van 14:00 tot 16:30
Omdat onze sjor-activiteit vorige keer gesaboteerd werd, halen we dat vandaag in. Zet je beste
beentje voor en pak je sterkste handen mee.
Zondag 17 april van 14:00 tot 16:30
Vandaag gaan we knutselwerkjes maken in het thema van Pasen. We maken er een wedstrijd van:
om ter mooiste paasmandje knutselen. Wij voorzien knutselgerief, maar je mag zelf altijd iets extra
meenemen als je wil.
Zondag 24 april van 14:00 tot 16:30
Helaas pindakaas, dit weekend is het geen vergadering omdat de leiding zich terug lid wil voelen op
leidingsweekend.

Groetjes van de welkaleiding,
Zorgzame Vink, Ondoorgrondbare Schoenbekooievaar, Berekende Buizerd, Oprechte Springbok,
Argeloze Ekster en Thibe
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WELKA-KALENDER MEI

Zondag 1 mei van 14:00 tot 16:30
Omdat het vandaag Dag van de Arbeid is, heeft jullie leiding besloten dat ze jullie aan het werk gaat
zetten. We spelen vandaag het slavenspel!
Schrijf je ook al in om binnen twee weken mee te gaan naar de Zoo van Antwerpen.
Zondag 8 mei van 14:00 tot 16:30
Geef je mama een dikke knuffel voor je naar de scouts komt en maak je klaar voor een supertastisch
moederdagspel.
Opgelet: Vandaag is de laatste dag dat je je kan inschrijven om volgende week mee naar de
dierentuin te gaan!
Zondag 15 mei van 09:00 tot 16:45
Vandaag gaan we naar de dierentuin. We verwachten jullie op het station van Hasselt om 9u. Hier
nemen we samen de trein om 9u18 richting Antwerpen. Schrijf je zeker op tijd in via het linkje op
facebook. Neem ook een lunchpakketje mee.
LET OP DE UREN !!
Om 16u45 zullen we terug aankomen in Hasselt.
Zondag 22 mei van 14:00 tot 16:30
Vandaag spelen we hele leuke pleinspelletjes.
Van vrijdag 27 mei om 17:00 tot zaterdag 28 mei om 10:30
Neem je slaapzak, luchtmatras en survivalskills mee want dit weekend overnachten we in de lokalen.
We starten de avond met een gezamenlijk diner, daarna volgt er een verrassingsactiviteit en we
sluiten de dag af met een kampvuur. Je ouders mogen je zaterdagochtend om half elf weer komen
ophalen.

Groetjes van de welkaleiding,
Zorgzame Vink, Ondoorgrondbare Schoenbekooievaar, Berekende Buizerd, Oprechte Springbok,
Argeloze Ekster en Thibe
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WELKA KALENDER JUNI

Zondag 5 juni van 14:00 tot 16:30
Trek je wandelschoenen aan en steek je drinkbus in je rugzakje, want we gaan op Pinksterwandeling.
Zondag 12 juni van 14:00 tot 16:30
Helaas pindakaas, de leiding is aan het zwoegen en zweten achter zijn cursussen. Vandaag is het geen
activiteit.
Zondag 19 juni van 14:00 tot 16:30
Doe je vieze, oude stinkkleren aan en zeg tegen mama en papa dat ze vuilzakken in de auto leggen
want vandaag spelen we Hoe Vettiger, Hoe Prettiger. Als het warm is zal je ook nat worden, als het
koud is dan blijf je helaas droog.
Zondag 26 juni van 14:00 tot 16:30
Omwille van het (hopelijk) goede weer, doen we vandaag waterspelletjes. Trek gepaste kledij aan en
neem een grote handdoek mee.

Groetjes van de welkaleiding,
Zorgzame Vink, Ondoorgrondbare Schoenbekooievaar, Berekende Buizerd, Oprechte Springbok,
Argeloze Ekster en Thibe

☺
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JONGGIVERKALENDER APRIL

Zondag 10 april van 14:00 tot 16:30
Kom dat zien, kom dat zien! Vandaag trekken we de beemd in voor wat beemden bosspelletjes.
Zaterdag 16 april van 19:00 tot 21:00
We spelen een spel vanavond!! Een avondspel
Pas op: enkel voor echte durvers
Zondag 24 april van 14:00 tot 16:30
Deze zondag is alle leiding even op weekend! Geen enkele groep heeft vandaag dus scouts. We zien
jullie volgende week weer terug dus mis ons niet te hard.

Groetjes van de jonggiverleiding,
Gevatte sijs, goedlachs schaap en fantasierijke snoek
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JONGGIVERKALENDER MEI

Zondag 1 mei van 14:00 tot 16:30
Trek stevige schoenen aan want we maken vandaag een mooie wandeling door de natuur (met af en
toe een pauzetje voor een leuk spel) Neem ook allemaal een drinkbus water mee.

Zaterdag 7 mei van 08:00 tot 18:00
Wie is er de beste bloemenverkoper van Wellen ?? Tijd om er achter te komen want vandaag gaan
we met onze bloemen karren rond om wat geld op te halen voor de mooiste zaak van allemaal nl.
Welsco wellen.
P.S. check de uren

Zondag 15 mei van 14:00 tot 16:30
We hopen op een heerlijk weertje en spelen vandaag waterspelletjes! Neem allemaal maar een
handdoek mee (als het te koud is, verschuiven we het naar een andere keer -communicatie hierover
zal via de Whatsappgroep gaan)
Zondag 22 mei van 14:00 tot 16:30
We houden een alles-met-de-bal-namiddag. Jullie mogen zelf ook altijd spelletjes met een bal
meenemen.
Zondag 29 mei van 14:00 tot 16:30
Tijd voor een verrassingsspel! Ooeeh spannend

Groetjes van de jonggiverleiding,
Gevatte sijs, goedlachs schaap en fantasierijke snoek
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JONGGIVERKALENDER JUNI

Zondag 5 juni van 14:00 tot 16:30
Druk, druk, de examenperiode…. Deze zondag even geen activiteit. Tijd op de blokken!
Zaterdag 11 juni van 19:00 tot 21:00
Tijd voor een kampvuuravondje! Neem €2 mee voor een hapje en drankje aan het vuur
Zondag 19 juni van 14:00 tot 16:30
Deze zondag geen activiteit, de leiding zit even samen om een superleuk jonggiverweekendje (als
afsluiter voor kamp) voor te bereiden! Meer info volgt nog.

Groetjes van de jonggiverleiding,
Gevatte sijs, goedlachs schaap en fantasierijke snoek
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GIVERKALENDER APRIL

Zondag 3 april van 14:00 tot 16:30
Vandaag gaan wij ons lokaal op orde brengen om daarna de dag af te sluiten met enkele super toffe
plein spelen.
Dus pak je plumeau maar vast want wij gaan de poets(man)vrouw in ons naar boven halen.
Zondag 10 april van 14:00 tot 16:30
Onze vorige editie is niet doorgegaan dus maak je vandaag maar klaar voor een heuse hoe vettiger
hoe prettiger.
P.S. neem oude kleren mee ;-)
Zondag 17 april van 14:00 tot 16:30
Vandaag is het Pasen dus we gaan er vandaag geen activiteit van maken.
Ga maar in de tuin opzoek naar al die heerlijke chocolade eieren en wie weet vangen jullie een glimp
op van de enige echte paashaas
Zondag 24 april van 14:00 tot 16:30
Helaas pindakaas. Vandaag geen vergadering want jullie leiding is op weekend om te leren hoe we de
beste spelletjes in elkaar kunnen steken voor jullie.

Vrijdag 29 april tot zondag 1 mei van 19:00 tot 16:30
Tijd voor een geweldig weekend waar jullie voor menig verrassing zullen komen te staan en jullie
team spirit getest zal worden .
We spreken af aan het station in Alken waar jullie ouders jullie ook mogen komen ophalen. Lijst om
mee te nemen volgt nog ……

Groetjes van de giverleiding,
Han, Jonas & Toon
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GIVERKALENDER MEI
Zaterdag 7mei van 08:00 tot 18:00
Wie is er de beste bloemenverkoper van Wellen ?? Tijd om er achter te komen want vandaag gaan
we met onze bloemen karren rond om wat geld op te halen voor de mooiste zaak van allemaal nl.
Welsco wellen.
P.S. check de uren

Zondag 15 mei van 14:00 tot 16:30
Tijd voor ouderwetse pleinspelen gelijk vanouds. We gaan onze knieën schaven en het onderste uit
de kan halen om te winnen. Kom dat zien kom dat zien

Zondag 22 mei
Dit is minder hè vlinder. Vandaag even rust van al dat gescout, jullie leiding heeft een rust momentje
nodig om te bekomen van al jullie enthousiasme van de vorige weken .
Stevige linker en tot volgende week

Zaterdag 28mei van 19:00 tot 23:00
We maken de nacht onveilig met een heus nachtspel vandaag dus maak jezelf zo onherkenbaar dat
zelfs jullie mama’s je niet meer herkennen. Check de uren en tot dan.

Groetjes van de giverleiding,
Jonas, Toon & Han
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GIVERKALENDER JUNI
Zondag 5 juni 13:00 tot 17:00
Haal jullie racemachine maar van onder het stof want we gaan de wegen weer onveilig maken met
een zeer goede voorbereiding op de fietstocht naar kamp dus warm die beentjes maar op en haal de
Eddy Merckx in jezelf naar boven.

Zaterdag 11 juni van 19:00 tot 22:30
Om even te ontspannen tijdens jullie examens gaan we ons welsco casino nog eens opentrekken ter
vermaak van jullie overprikkelde breinen. Doe je mooie smoking/scouts uniform aan en wees paraat
om wat scouts geld in te zetten en te winnen/verliezen

Zondag 19 juni
Helaas pindakaas jullie hebben examens dus zullen wel wat beters te doen hebben dan wat
ontspannen spelletjes te spelen. Veel succes allemaal en tot volgende week !!

Zaterdag 25 juni van 18:00 tot 23:00
Voor de laatste activiteit van dit jaar gaan we een lekker heet vuurtje stoken om samen gezellig
herinneringen op te halen en een spannend nachtspel te spelen of dropping wie weet …..

Groetjes van de giverleiding,
Jonas, Toon & Han
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UNIFORM
Ons scoutsuniform dragen we met veel trots! Deze bestaat uit: het beige scoutshemd, de groene
scoutsbroek of -rok en ons eigen wit met donkerblauw sjaaltje. Het dragen van het uniform is
verplicht vanaf de jonggivertak maar we moedigen ook de jongere takken aan om een uniform te
dragen. Het sjaaltje kan bij ons gekocht worden en de broek/rok en het hemd kan in de Hopper
gekocht worden.
In de Hopper kunnen jullie ook terecht voor ander materiaal, zoals matrassen, schoenen, rugzakken…
We willen jullie er wel even op wijzen dat het op kamp enkel mogelijk is om een éénpersoonsmatras
mee te nemen (geen anderhalf- of tweepersoons) aangezien er anders te weinig plaats in de tent is
voor alle leden. Hou dit dus zeker in het achterhoofd wanneer jullie een matras kopen en neem als
richtlijn voor de breedte maximum 70 à 80 cm.

Op het beige scoutshemd worden een aantal kentekens bevestigd die elk hun eigen plaats en
betekenis hebben.
1. Tak-kenteken (op de rechtermouw, enkele cm onder
het groepslintje)
2. Groepslintje (vlak onder de naad van de
rechtermouw)
3. Jaarkenteken (vlak boven de rechterborstzak)
4. Groepsdas (als een rolmops gevouwen rond de hals)
5. Vlaamse Leeuw (op het midden van de bovenarm
van de linkermouw)
6. Internationaal Scouts-of Gidsenkenteken (onder de
Vlaamse Leeuw op de linkse mouw)
7. Lintje België (op de klep van de linkerborstzak)
8. Belofteteken (na de belofte-aflegging, in het midden van de linkerborstzak)
9. Patrouillelint en/of leidinglint (aan de linkerschouderklap)
Jaarkentekens van voorgaande jaren mogen op de rugzijde van het hemd genaaid worden. Iemand
die dus lang in scouting staat kan je gemakkelijk herkennen door de vele kentekens op zijn/haar rug.
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DE HOPPERWINKEL
UNIFORMEN
SLAAPZAKKEN
TENTEN
RUGZAKKEN
WANDELSCHOENEN
Openingsuren:
• woensdag t.e.m. vrijdag van 14u tot 18u
• zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Adres:
Vredestraat 6/001
3500 Hasselt
Telefoon: 011 22 42 42
Ons groepsnummer is L1111S/L1111M
Internet: http://www.hopper.be
Email: winkel.hasselt@hopper.be
Alle kentekens die nodig zijn op het uniform zijn te koop bij Scouts & Gidsen Welsco Wellen
samen met de groepsdassen, gele t-shirts en donkerblauwe pulls.
Alle andere benodigdheden kunt u kopen in de Hopper. Kampmateriaal zoals
luchtmatrassen, slaapzakken, trekzakken… kunnen er tegen correcte prijzen aangekocht
worden.

!!! Bij het kopen van een matras willen we jullie er op wijzen dat het op kamp
enkel mogelijk is om een éénpersoonsmatras mee te nemen (geen anderhalfof tweepersoons) aangezien er anders te weinig plaats in de tent is voor alle
leden. We nemen hierbij als richtlijn voor de breedte maximum 70 à 80 cm.
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LEIDING 2021-2022: BELANGRIJKE INFO
DROMENLAND IN ZICHT

Groepsleiding: (grl@welsco.be)
Kaat Bernaerts, Veerstraat 57, 3830 Wellen (0479/96.66.80)
Han Palmers, Smisveld 14, 3830 Wellen (0479/02.04.05)
Groepssecretaris: (sec@welsco.be)
Ruben Verdeyen, Russeltstraat 91A, 3830 Wellen
Kapoenenleiding: (kapoenen@welsco.be)
Lowie Verbeeck, Eivalstraat 23, 3830 Wellen (0477/61.46.94) *
Victor Vanstraelen, Kukkelbergstraat 49, 3830 Wellen
Gite Jamaer, Nieuwe Steenweg 149, 3870 Veulen
Charlotte Steenput, Russeltstraat 36, 3830 Wellen
Warre Santermans, Langenakker 5, 3830 Wellen
Welkaleiding: (welpen@welsco.be en kabouters@welsco.be)
Lies Schraepen, Stationsstraat 41, 3570 Alken (0468/23.59.73)*
Yannick Demuynck, Russeltstraat 36, 3830 Wellen
Thibe Van Orshaegen, Nielstraat 19, 3830 Wellen
Stef Piron, Trichterheideweg 6/1, 3500 Hasselt
Xander Creemers, Langenakkerstraat 45B, 3830 Wellen
Jonggiver-leiding: (jonggivers@welsco.be)
Stephanie Du Toit, Eggetingenstraat 12, 3724 Vliermaal (0468/22.95.43)*
Lucas Vandersmissen, Kortessemstraat 46, 3830 Wellen
Lars Duyssens, Russeltstraat 66, 3830 Wellen
Giverleiding: (givers@welsco.be)
Toon Schraepen, Stationsstraat 41, 3570 Alken (0468/34.20.82)*
Jonas Neven, Kleinaartstraat 41,3830 Wellen
Han Palmers, Smisveld 14, 3830 Wellen
* Takleid(st)er – gedetailleerde info online op www.welsco.be
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WELSCO-UITGAVE
NUMMER 3 JAARGANG 2021-2022 APRIL-MEI-JUNI
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