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Inleiding 
Ook dit seizoen proberen we er als stafleden weer een leuk jaar van te maken. Er 

staan weer een heleboel leuke, nieuwe en uitdagende programma’s in de agenda en 

ook van de weekenden en kampen die gepland zijn proberen we weer wat leuks te 

maken.  

 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de huishoudelijke zaken 

rondom de Welpen van Scouting Paulus.  

 

Welpen zijn kinderen van 7 tot en met 10 jaar die op pad gaan om de wereld te 

ontdekken. Dit doen ze door middel van spellen, scoutingtechnieken en andere 

programma’s. Welpen ondernemen allerlei programma’s alleen, met zijn allen, of in 

nesten (kleine groepjes), en worden steeds zelfstandiger. Ook kamperen hoort bij 

de Welpen en daarom gaan we regelmatig op kamp.  

 

De Welpenbijeenkomst is op twee verschillende dagen en tijdstippen: 

- Op donderdagavond van 18:30 tot 20:30 uur. 

- Op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. 

De Welp is lid van een van de dagdelen, ruilen tussendoor is alleen op hoge 

uitzondering toegestaan. Tijdens kampen en dagjes uit draaien we gezellig met 

beide dagdelen samen! 

 

In dit boekje staat veel informatie over de Welpen. Je vindt er contactgegevens 

van de leiding, een beschrijving van wat Welpen zoal doen en vele andere 

informatie.  
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Onze Blokhut 
Onze blokhut ligt aan de Bakelsedijk 208 aan het kanaal. De auto’s dienen 

geparkeerd te worden aan de Fokkerlaan. De Welpen kunnen dan veilig onder de 

brug door (langs het kanaal af) naar de blokhut lopen. 

 

Ons postadres is: 

Scouting Paulus 

p/a Peter Sanders 

Weth. Hamacherplein 14 

5701 CW Helmond 
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Contact 
Wilt u uw zoon of dochter afmelden, wilt u belangrijke informatie doorgeven of 

heeft u gewoon een vraag aan de leiding, dan kunt u altijd contact opnemen. Dit kan 

op een aantal manieren. Allereerst kunt u mailen naar welpen@scoutingpaulus.com. 

Op deze manier krijgt iedere leiding uw mail en bent u er zeker van dat uw mail 

gelezen wordt. Daarnaast kunt u altijd met ons bellen/WhatsAppen. Onze 

telefoonnummers staan hieronder vermeld. 

 

Telefoonnummers 
Donderdaggroep 

Tom:   06-38453267 

Elke:   06-57547986 

Dafne:  06-31052231 

Kevin:  06-36030702 

Bren:  06-21653984 

Djoeni: 06-13067570 

Pauline: 06-24118002 

Zaterdaggroep 

Wendy:  06-14905672 

Mattijs:  06-20389502 

Lars:   06-24849536 

Dianne:  06-30240007 

Carmina:  06-15179221 

 

Mail 
Welpen:  welpen@scoutingpaulus.com 

Omdat email adressen nogal eens veranderen, gebruiken we voor 

de leiding een gezamenlijk email adres. Alle leiding van de 

Welpen ontvangen dan je email. 

Algemene info: info@scoutingpaulus.com  

 

Communicatie van leiding naar Welpen 
Alle informatie vanuit ons zal vanuit ons gezamenlijke emailadres verzonden 

worden. Houdt daarom uw mailbox in de gaten voor brieven en herinneringen. Soms 

komen de e-mails in de spamfolder, houdt daarom zeker in het begin ook deze 

folder in de gaten om te zien of dat voor u het geval is.  

 

Daarnaast maken wij gebruik van een WhatsApp-verzendlijst. Via deze lijst sturen 

wij u herinneringen en updates die op korte termijn van belang zijn. Indien u deze 

berichtjes via WhatsApp wilt ontvangen is het noodzakelijk om Dianne’s 

telefoonnummer op te slaan in uw contactenlijst. 

  

mailto:welpen@scoutingpaulus.com
mailto:info@scoutingpaulus.com
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Scouting op internet 
Scouting Paulus:   www.scoutingpaulus.com  

Kijk ook eens op onze Welpen pagina! Daar vind je o.a. de 

laatste jaarkalender en foto’s van onze activiteiten. 

Vanwege de nieuwe AVG-wet, zijn er inloggegevens nodig 

om de foto’s te bekijken. Deze kunnen worden opgevraagd 

bij de leiding via mail of Whatsapp. 

 

Naast een eigen website beschikken we over onze eigen 

Facebook en Instagram pagina. We zijn te vinden onder: 

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 

www.instagram.com/scoutingpaulushelmond   

 

Regio Helmond:   www.scoutingregiohelmond.nl  

 

Scouting Nederland:  www.scouting.nl  

 

ScoutShop:   www.scoutshop.nl   

http://www.scoutingpaulus.com/
http://www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
http://www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
http://www.scoutingregiohelmond.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scoutshop.nl/
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Wat is scouting? 
Scouting is een jeugdvereniging met takken verspreid over de hele wereld verenigd 

in de ‘WOSM’, ofwel de ‘World Organisation of the Scouts Movement’ (van 

oorsprong de jongensgroep) en de ‘WAGGGS’, ofwel de ‘World Association of Girl 

Guides & Girl Scouts’ (de meisjestak dus). Wereldwijd zijn er zo’n 28 miljoen 

Scouts in 216 verschillende landen.  

 

De ruim 1300 Nederlandse scoutinggroepen zijn allemaal samen ondergebracht in 

Scouting Nederland en die telt in totaal zo’n 125.000 leden. Leden van Scouting 

Paulus zijn dus ook lid van Scouting Nederland. Hiervan krijg je ook regelmatig een 

magazine thuisgestuurd. Scouting Nederland, op hun beurt, is weer lid van de 

wereldwijde scoutingorganisaties WOSM en WAGGGS.  

 

Binnen Nederland zijn de groepen onderverdeeld in regio’s. Voor ons is dat regio 

Helmond met in totaal 20 groepen en ruim 3000 Welpen.  

 

Welpen, wereldwijd, draaien een nagenoeg vergelijkbaar programma dat zijn 

oorsprong vindt bij Lord Baden Powell. Dat was een Engelse legerofficier die 

begonnen is met het organiseren van kampen voor kinderen. Tegenwoordig staat 

scouting voor:  

• Een plezierige vrijetijdsbesteding voor jongens en meisjes 

• Ontplooiing, ontwikkeling en groeiende zelfstandigheid van de leden 

• Veelzijdige activiteiten en buitenleven 

• Hulpbereidheid en hulpvaardigheid 

• Internationale verbondenheid  

 

Elke scoutinggroep in Nederland draait op basis van vrijwilligers. Er zijn slechts 

enkele betaalde krachten binnen Scouting Nederland, maar niet binnen de 

scoutinggroepen door het land. Al die vrijwilligers samen proberen voor jullie, als 

jeugdleden, scouting een zo leuk mogelijke vrijetijdsbesteding te maken. Dat doen 

we omdat we scouting natuurlijk zelf ook leuk vinden en het ook onze hobby 

geworden is  
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Speltakken 
Om de programma’s en de activiteiten zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de 

leeftijd, is een scoutinggroep opgedeeld in speltakken. Binnen Scouting Paulus zijn 

alle speltakken gemengd. Dat wil zeggen, zowel jongens als meisjes. In sommige 

scoutinggroepen bestaat deze opdeling nog wel. Elke speltak kent zijn eigen 

programma’s en thema. 

 

Bevers 4,5-7 jaar 

Bevers houden vooral van 

spelen, natuur, sportief 

spelen, toneelspelen of 

gewoon samen spelen. 

Spelenderwijs ontdekken ze de wereld 

om zich heen. En daarvoor hoeven ze 

niet op reis. Samen met Stuiter en de 

andere figuren uit Hotsjietonia beleven 

ze allemaal avonturen. 

Welpen 7-10 jaar 

Welpen spelen hun spel in 

de jungle van Mowgli en 

Baloe de beer. In deze 

jungle wonen nog meer 

dieren zoals Akela de wolf en Bagheera. 

In deze jungle kun je veel leuke dingen 

doen zoals; ravotten in de bossen of 

een speurtocht en knutselen of koken. 

Scouts 10-14 jaar  

Scouts worden in andere 

scoutinggroepen ook wel 

(lucht/water) Verkenners 

of Gidsen genoemd. Ze 

trekken er op uit in de echte wereld. 

Het buitenleven trekt steeds meer. De 

maatschappij wordt verkend. 

Explorers 14-18 jaar  

De explorers maken hun 

eigen avontuur. Vaak 

letterlijk over de grens. 

Sommige Explorers 

worden hulpleiding bij andere 

speltakken en vormen hiermee vaak de 

basis naar leiding 

Roverscouts 18-21 jaar  

De Roverscouts zijn een 

zelf draaiende groep. 

Voorheen werden dit de 

Pivo’s genoemd. 

Roverscouts hebben een eigen bestuur 

en ze regelen hun eigen kampen en 

programma’s zelf. 

Plusscouts 21-… jaar 

Dit is een speciale speltak 

binnen onze groep. Dit 

zijn oud-leden, oud-

leiding of ouders die 

(1x/mnd) betrokken willen blijven bij 

scouting. 50% van de activiteiten 

worden gedaan t.b.v. de groep, de 

andere 50% zijn activiteiten 

voortkomend uit eigen interesse 
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De leiding 
Ons leidingteam bestaat uit: 

 
De donderdagstaf: 

• Tom 

• Elke 

• Dafne 

• Kevin 

• Bren 

• Djoeni 

• Pauline 

De zaterdagstaf: 

• Wendy 

• Mattijs 

• Lars 

• Dianne 

• Carmina 
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De Welpen 

Het welpenprogramma 

Als welpenstaf proberen we een gevarieerd programma te maken. Er zullen 

programma’s binnen zijn, of buiten in de wijk of in het bos bijvoorbeeld. Het 

welpenprogramma draait rond de onderstaande thema’s: 

 

De raadsrots (identiteit)  

Als dieren problemen hebben, of wijze raad willen hebben, gaan ze langs bij de 

raadsrots. De raadsrots is te vinden in het bos, naast de rivier. Bij deze rots 

worden alle dierenproblemen opgelost. Ook kun je hier meekijken met de raad van 

de wolven. Bij de raad van de wolven wordt besloten wat er in de horde gebeurt. 

Meestal gebeurt dit door te stemmen. Als meer dan de helft van de wolven het 

ergens mee eens is, dan gaat het op die manier. Akela is de leider van de horde, en 

neemt altijd plaats op de raadsrots. De andere wolven zoeken een plekje rond de 

rots. 

 

Het wolvenhol (veiligheid en gezondheid) 

Oost west, thuis best! Alle welpen vinden het heerlijk om na een avontuur weer 

lekker veilig thuis te komen. Het wolvenhol is te vinden tussen de Khaali Jagah 

vlakte en de raadsrots. Het wolvenhol is de plek waar je binnen lekker kunt rusten, 

met je vriendjes en vriendinnetjes kunt kletsen, elkaar spannende avonturen kunt 

vertellen en kunt schuilen als je ergens bang voor bent. Ook kun je hier alles wat je 

geleerd hebt aan de andere welpen leren. 

 

De Khaali Jagah-vlakte (sport en spel) 

Zin in een potje ravotten? Wil je eens lekker een spel doen met andere dieren? Dan 

moet je op de open vlakte zijn! Er zijn altijd wel welpen te vinden die samen met jou 

willen spelen. Voor Mowgli ligt het sportveld meteen naast het wolvenhol, maar 

Shanti moet helaas een heel stuk verder lopen. Het veld heeft aan de ene kant 

bossen en aan de andere kant vind je een stuk water waar je lekker in kunt 

zwemmen! 

 

De Nishaani-plaats (uitdagende scoutingtechnieken 

Als je van spanning houdt, zoek je naar de kampvuurplaats. Hier kun je zelf oefenen 

met het maken van een vuurtje. Wil je een spannende speurtocht doen, dan zijn de 

bossen en de rivieren hier omheen helemaal jouw plekje! Wil je lekker luieren, 

knoop dan je eigen hangmat. Je vindt hier alle spullen die je nodig hebt voor een 

gezellige avond, of een spannende tocht. Ook is het altijd veilig om vuur te maken, 
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want de rivier stroomt vlak langs de kampvuurplaats. De rivier kun je ook gebruiken 

om lekker te kanoën, te zwemmen, of om na een dag vol avonturen weer terug te 

varen naar het wolvenhol. 

 

Haveli – het mensendorp (samenleving) 

Een hele andere wereld. In het mensendorp vind je alles wat je in de jungle niet 

kunt vinden. Er staan allerlei huizen, er zijn weggetjes aangelegd, de straten zijn 

heel goed te gebruiken voor een spelletje voetbal, trefbal of basketbal. Er zijn 

gezellige parkjes en er zijn vaak feestjes op het open podium. Kortom, je kunt er 

van alles beleven. In het mensendorp kom je ook allerlei interessante mensen tegen. 

Je komt bij het mensendorp door het hele oerwoud door te lopen. 

 

De ruïne Emaarate (internationaal) 

Als je op de raadsrots staat, zie je de mooie ruïne al liggen. Er gaan allerlei 

verhalen rond over deze plek. Is het een kasteel geweest? Of een oude tempel 

misschien? Of toch een fort? Niemand die het zeker weet. Je kunt erheen met de 

boot via de rivier, maar je kunt ook lopen via het bos. In de ruïne kun je allerlei 

dingen vinden die reizigers van vroeger achtergelaten hebben. Nog steeds zijn er 

veel mensen die hier op bezoek komen en dingen neerleggen voor anderen. 

Misschien heb je zelf ook wel iets wat je in de ruïne neer kan leggen! Ben je op 

zoek naar een mooie schuilplaats? Die kun je ook vinden in de ruïne. 

 

De Talaab-poel (buitenleven) 

Houd je ervan om lekker in de natuur bezig te zijn? Ga dan in de poel op zoek naar 

alle diertjes die daar leven! Er zitten grote en kleine diertjes. Rondom de poel kun 

je vele soorten plantjes vinden. Over sommige plantjes zijn er zelfs verhalen dat ze 

levens kunnen redden, waar andere plantjes juist gewoon heel lekker zijn! Je kunt 

dagenlang op ontdekkingstocht en in de natuur overnachten zonder je te vervelen. 

Kortom: er is van alles te vinden! 

 

De Guhahgrotten (expressie) 

Houd jij ervan om lekker te knutselen? Ben je een danser, een toneelspeler, of een 

zanger? Dan moet je op zoek naar de verscholen grotten! Diep achter in het bos 

kun je de grotten vinden, waar je van alles vindt om lekker mee aan de gang te gaan! 

In de grotten vind je allerlei oude schilderingen, en met de verfbakjes die er nog 

staan kun jij ook mooie schilderingen maken, net als Mowgli en Shanti dat vaak 

doen. En als je diep genoeg de grotten inloopt, kun je het podium zien waarop je 
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jouw kunsten kunt laten zien. Er zijn altijd wel andere welpen te vinden die graag 

willen zien wat jij kunt! 

 

Binnen deze thema’s zijn er ook verschillende insignes te behalen. Deze behalen we 

door drie bijeenkomsten aan het insigne te besteden. Hierna heb je je insigne 

verdient, en komt deze op je blouse erbij!  
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Het uniform 

Scouting staat bekend om hun uniform. Vaak wordt gezegd dat dit erg 

militaristisch is, maar in het moderne uniform van scouting Nederland, dat ook door 

Scouting Paulus wordt gehanteerd, heeft hier nog maar weinig vergelijk mee. Het 

scoutinguniform is iets om trots op te zijn, net als de shirtjes van een voetbal, 

hockey, of tennisclub, de helm van de brandweer, of het chique pak van een 

hotelmedewerker.  

 

Bij Scouting Paulus wordt het uniform door iedereen gedragen die geïnstalleerd is. 

Welpen die nog niet geïnstalleerd zijn dragen hun beveruniform tot de installatie; 

of als Welpen geen beveruniform hebben, gewone kleding.  

 

Een compleet nieuw uniform incl. das en dasriempje, kost iets meer dan €50,-. 

Indien u de insignes er door ons wilt laten opzetten, komt daar nog €7,50 bij. Het 

uniform is te koop bij de leiding. Soms is het ook mogelijk om een uniform van een 

broertje, zusje of van een vriendje of vriendinnetje over te nemen. Daardoor zijn 

de kosten dan wat lager. 

 

Nadat een Welp geïnstalleerd is wordt er altijd het complete uniform 

gedragen. Ook je das en je dasriempje horen bij het uniform. 

 

Naast het uniform, wat te bestellen is bij de leiding, heeft Scouting Paulus ook zijn 

eigen webshop. Op de webshop is overige kleding te bestellen die aangeboden wordt 

door Scouting Paulus. Zoals een t-shirt en een trui. Ga hiervoor naar onze website 

www.scoutingpaulus.com , klik dan om ‘En meer…’ en vervolgens op ‘Kleding bestellen’. 

Deze kleding kan worden gepast op de blokhut, na een bijeenkomst.  

 

Als het in de zomer hééééééél erg warm is (warmer dan 20°C), dan kun je ook het 

alternatieve uniform dragen. Dat is het blauwe T-shirt met het Scouting Paulus 

logo erop gedrukt. Op dit alternatieve uniform hoort natuurlijk nog steeds je das 

met je dasriempje.  

 

Daarnaast kun je via de Scouting Paulus website ook nog een lekkere warme “Paulus 

trui” kopen. Hier staat het Paulus logo op de voorkant en je naam achterop. Die trui 

is lekker warm tijdens kampen of weekenden of gewoon thuis of op vakantie. De 

trui is echter geen vervanging van het uniform. Dus zodra je uniform aan moet, dan 

gaat de trui uit.  

 

http://www.scoutingpaulus.com/
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Helaas raken sommige mensen eens wat dingen kwijt van het uniform. Het 

dasriempje is natuurlijk heel berucht, hoewel een extra elastiekje dit ook al 

voorkomt. Als je je das kwijt bent, is dit geen excuus om je uniform niet compleet 

te hebben. Nieuwe spullen zijn bij de leiding te koop: 

Das €7,50 

Dasriempje €2,50 

Scouting Paulus T-shirt €10,- 

Insignes €1,- à €2,- 

 

Hieronder is het officiële uniform van de Welpen bij Scouting Paulus weergegeven. 

De insignes horen op de aangegeven plekken te zitten. Sommige insignes krijg je 

niet direct bij de installatie maar moet je verdienen, na het verdienen van een 

insigne mag deze op je uniform geplaatst worden. Twijfel je waar een insigne 

hoort? Vraag dan even aan de leiding waar deze mag zitten. 
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Het welpenseizoen 

Gedurende een Welpenseizoen zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden. Zo is 

er elke week een opkomst, zijn er verschillende kampen door het seizoen heen en 

wordt er een super leuke kerstactiviteit georganiseerd. Al deze activiteiten zullen 

kort worden uitgelegd. 

 

Openingsactiviteit 

De openingsactiviteit vindt traditiegetrouw plaats in het eerste weekend na het 

beginnen van de scholen. Ook is dit de eerste scoutingactiviteit in het nieuwe 

seizoen. Tijdens deze activiteit zijn alle speltakken aanwezig en doen we 

gezamenlijk allerlei leuke activiteiten. Een belangrijk onderdeel van dit 

openingsweekend is het overvliegen. 

 

Overvliegen 

Overvliegen is binnen scouting de naam die gebruikt wordt voor het doorstromen 

naar een oudere speltak. Voor Welpen betekent dit dat ze overvliegen naar de 

Scouts. Hoewel alle Welpen tijdens het overvliegen aanwezig zullen zijn, zullen 

alleen de Welpen kunnen overvliegen die de juiste leeftijd hebben. Welpen die 10 

jaar oud mogen overvliegen naar de Scouts. Het overvliegen vindt traditiegetrouw 

plaats in het eerste weekend na het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de 

openingsactiviteit. 

 

Installatie 

Als je nieuw bent bij de Welpen, dan heb je nog niet meteen je Welpenuniform. 

Deze tijd is een soort proefperiode. Je krijgt de kans om te wennen in de nieuwe 

groep. Als het je bevalt, dan word je in de loop van het jaar geïnstalleerd. Tijdens 

de installatie worden de nieuwe Welpen officieel opgenomen in de nieuwe groep. Bij 

de ceremonie van deze installatie mag de Welp dan ook voor het eerst de groene 

blouse dragen. Deze bijeenkomst wordt beschouwd als een klein feestje. Ouders, 

opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van de Welpen die worden geïnstalleerd zijn dan 

ook van harte welkom. 

 

Wenweekend 

Tijdens het wenweekend overnachten we één nachtje op onze eigen blokhut, dit om 

te wennen aan de groep en de leiding. Het wenweekend valt meestal in oktober of 

november. 
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Kerstviering 

Tegen Kerstmis organiseren we altijd een speciale kerstactiviteit. Bij deze 

activiteit zijn dan altijd alle speltakken aanwezig zodat we ook de Bevers, Welpen, 

Explorers, Roverscouts en Plusscouts weer eens een keertje zien. Na de 

kerstactiviteit draaien we in de kerstvakantie geen groep. 

 

Carnavalsviering 

Tijdens Carnaval vieren we feest. Op de eerste vrijdagavond van de 

carnavalsvakantie is er een feestje op de blokhut. Hier vieren de Welpen samen 

met de andere speltakken Carnaval. Uiteraard komen we deze avond allemaal 

verkleed. 

 

Winterweekend 

Tijdens het winterweekend slapen we een weekendje op een andere blokhut in de 

nabije omgeving. Dit weekend valt meestal in februari of maart, we slapen dan 

altijd in een blokhut. Het programma zal ieder jaar anders zijn, maar natuurlijk 

altijd leuk! 

 

Eventueel uitstapje 

Soms hebben we met de Welpen een uitstapje, dit zal niet elk jaar zijn. Indien we 

dit van plan zijn, zult u een brief hierover ontvangen! 

 

Zomerkamp 

Tijdens de eerste week van de zomervakantie sluiten we het seizoen af met een 

zomerkamp. De ouders brengen en halen de welpen naar en van het kampterrein, dit 

al altijd binnen een reistijd van één uur enkele reis zijn. We slapen dan in een tent 

of blokhut, en er zal elk jaar een heel leuk thema zijn! 

 

Over alle activiteiten die buiten onze reguliere draaiavonden vallen (zoals kampen 

of dagactiviteiten) ontvangt u van tevoren informatie per email.  
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Contributie 

Contributie/kampgeld 

Scouting is al jaren een van de goedkoopste verenigingen. Dat kan op basis van de 

inzet van vrijwilligers. Binnen Scouting Paulus zijn er het hele jaar door zo’n 40 

vrijwilligers in de weer om scouting draaiend te houden. Daardoor kunnen we ook 

een groot deel van de betaalde contributie besteden aan activiteiten, programma’s 

en spelmateriaal.  

 

Contributie:  

Contributie:   € 10,- per maand  

(Incl. € 2,- poetsbijdrage en € 2,- kampreservering) 

 Wenweekend: ± € 10,- 

Winterweekend:  ± € 35,-  

Zomerkamp:   ± € 125,-  

Extra activiteiten:  variërend, afhankelijk van de activiteit  

 

De contributie van de maanden juli en augustus hoeven niet te worden betaald i.v.m. 

de zomervakantie, ook al valt de vakantie niet in deze maanden. Er wordt dus, in 

totaal, 10 maanden per jaar contributie betaald.  

 

De contributie, weekenden & zomerkamp kunnen alleen via de bank betaald worden. 

Contributie s.v.p. aan het begin van elke maand betalen. Weekenden en kampgeld 

voorafgaand aan het weekend of kamp.  

De welpenrekening is NL36ABNA 042 066 0976 t.n.v. Scouting Paulus.  

Graag de naam van uw kind en de maand/de activiteit vermelden. Uw bankafschrift 

is dan uw betalingsbewijs.  

 

Vragen m.b.t. contributie/kampgelden kunnen gesteld worden via mail, Whatsapp of 

tijdens bijeenkomsten. 
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Stichting Leergeld 

Zit uw zoon/dochter via stichting Leergeld bij Scouting Paulus dan is het van 

belang om duidelijk te hebben wat stichting Leergeld betaald en wat voor eigen 

kosten is. Hieronder staan alle kosten die vergoed worden door stichting Leergeld.  

 

Contributie   De contributie zoals vermeld staat onder contributie/kampgeld 

zal maandelijks betaald worden door Stichting Leergeld.  

Kampgeld   Het kampgeld zoals vermeld staat onder contributie/kampgeld 

zal bij ieder kamp worden betaald door Stichting Leergeld.  

Eén uniform   Stichting Leergeld zal één Welpenblouse met das betalen. 

Overige uniformen zijn voor eigen kosten.  

 

Alle overige uniformen of verloren spullen zijn dus voor eigen rekening. Hierbij kunt 

u denken aan de “Paulus trui” zoals vermeld onder Uniform. Voor meer informatie 

kunt u eens een kijkje nemen op www.leergeld.nl.  



18 

 

Huishoudelijke zaken 

Aanmelden/afmelden 

Lid worden van scouting 

Nieuwe leden van Scouting Paulus mogen de eerste vier avonden vrijblijvend kennis 

maken met scouting. Na deze periode wordt er een aanmeldingsformulier en 

gezondheidsformulier meegegeven. Dit wordt ingevuld en ondertekend als besloten 

wordt om bij scouting te blijven. De gegevens op dit formulier worden gebruikt 

voor onze eigen ledenadministratie, het versturen van post en het aanmelden als lid 

van Scouting Nederland. Het afmelden als lid van scouting gebeurt altijd door (een 

van) de ouder, het liefst via een e-mail of Whatsapp. 

 

Nieuw bij de Welpen 

Als nieuweling bij de Welpen worden de gegevens van de oude speltak overgenomen. 

Om onze administratie compleet te houden kan het zijn dat er door het jaar heen 

nogmaals om gegevens wordt gevraagd. Tevens wordt er een jaarlijks medisch 

vragenlijstje rondgestuurd waarop bijzonderheden kunnen worden gemeld. 

Aangezien Welpen regelmatig gaan kamperen en een weekend of langer weg zijn, is 

het, in geval van calamiteiten, erg belangrijk om over de noodzakelijke medische 

bijzonderheden van de leden te beschikken. Tevens kunnen we dan tijdens ons 

programma rekening houden met eventuele beperkingen. Uiteraard worden deze 

gegevens vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken 

van deze medische gegevens, laat u ons dat dan s.v.p. weten. Natuurlijk is het ook 

mogelijk om eventuele bijzonderheden die belangrijk zijn om te weten even 

persoonlijk met ons door te spreken. Kom gerust even binnenlopen voor het maken 

van een afspraak voor een gesprekje. 

 

Bijeenkomsten 

Het maken van programma’s vergt vaak veel inspanning en voorbereiding. Het is 

daarom van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen maken van het aantal 

mensen dat aanwezig is. We gaan er in principe van uit dat alle leden elke week 

aanwezig zijn. Mocht het onverhoopt niet lukken in verband met ziekte of een 

andere afspraak, laat dit dan zo spoedig mogelijk even weten. Het liefst via onze 

website: www.scoutingpaulus.com > Speltak Welpen > Actueel. Als alternatief per 

email (welpen@scoutingpaulus.com) of via WhatsApp bij Dianne.  

 

Weekenden/kampen 

Voor deelname aan een weekend of een kamp worden aparte 

aanmeldingsformulieren per email opgestuurd. Het is van belang om deze 
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formulieren tijdig (per email/Whatsapp) in te leveren zodat we er met onze 

voorbereidingen, inkopen en reserveringen rekening mee kunnen houden. Laat altijd 

even wat weten. Ook als je niet mee gaat! 

 

Bijeenkomst 

Draaitijden 

De Welpen draaien op twee verschillende dagdelen: donderdagavond van 18:30 tot 

20:30 uur & op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00u. We vragen ouders buiten te 

wachten, en bij slecht weer in de hal. Neem uw kind niet mee voordat wij hebben 

afgesloten! Indien noodzakelijk, bespreek dit even met ons, zo raken wij geen 

Welpen kwijt. 

 

Openen en sluiten 

Het begin en einde van een bijeenkomst noemen we het openen en sluiten. Dit vindt 

met enig ceremonieel plaats. Tijdens het openen en sluiten zijn we altijd in 

compleet uniform. We vragen één van de Welpen om de vlag te hijsen, daarna 

nemen we saluut. Bij de welpen-saluut houden we duim, 

ringvinger en pink bij elkaar, met wijs- en middelvinger 

omhoog zodat het lijkt op een wolf. Daarna roepen we 

met zijn allen ‘Yalahi!’, dit betekent ‘Laten wij gaan 

jagen’, in wolventaal. 

 

We sluiten af met hetzelfde Welpen-saluut, de vlag 

gaan weer naar beneden, en we zeggen gezamenlijk: 

‘Wij verlaten nu de Jungle, maar komen zeker terug. Yalahi!’ 

 

Tijdens het openen wordt ook het verdere programma uitgelegd en tijdens het 

sluiten zijn er vaak enkele mededelingen voor volgende programma’s of activiteiten.  

 

Het programma 

Aangezien scouting een zeer breed programma aanbod heeft en sommige 

programma’s afhankelijk zijn van het weer, wordt vooraf geen lijstje van 

programma’s doorgegeven. Er moet verwacht worden dat er op elke bijeenkomst elk 

willekeurig programma gedaan kan worden. Het kan dus altijd zo zijn dat we het bos 

in gaan en ons vies maken. Ook als het eens wat slechter weer is. Hou hier dan ook 

rekening mee en zorg dat je altijd scouting-proof gekleed bent. Dat betekent: 

praktische kleding die vies mag worden en goede, stevige schoenen. 

Laat je slippers dus thuis!  
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Het kan wel eens zijn dat wij van te voren aangeven om een zaklamp mee te nemen. 

We doen ons best om de programma’s op tijd weer af te ronden. Het gebeurt 

helaas wel eens dat we wat uit lopen. Hoewel we dit te allen tijde proberen te 

voorkomen, vragen we uw begrip hiervoor. Mocht het zo zijn dat we vooraf al weten 

dat het geplande programma meer tijd vraagt of op een ander tijdstip zal 

plaatsvinden, dan laten we dit vooraf weten via mail en WhatsApp.  

 

Einde van de bijeenkomst 

Een Welpenbijeenkomst eindigt op donderdag om 20.30 uur of op zaterdag om 

12.00 uur. Welpen mogen NIET alleen naar huis lopen/fietsen, zij worden altijd 

opgehaald door ouders/verzorgers of gaan met andere ouders mee. De Welpen 

mogen ook NIET alleen naar de parkeerplaats aan de Fokkerlaan lopen, 

ouders/verzorgers worden geacht de Welpen op te halen op het terrein.  

Zo komen Welpen altijd veilig thuis. 

 

Acties 

Om een deel van de kosten die we hebben als scouting te betalen, houden we als 

scouting financiële acties. Het doel van deze acties is om zo veel mogelijk geld op 

te halen zodat we een deel van onze activiteiten, materialen, en blokhut kunnen 

betalen. Die acties zorgen er tevens voor dat we de contributie laag kunnen houden. 

Twee acties waar de ook de hulp van Welpen voor inschakelen is de Jantje Beton 

collecte en onze jaarlijkse Paaseitjesactie.  

 

Een van de jaarlijks voorbijkomende acties is Jantje Beton. Gedurende deze actie 

gaan we de deuren langs om te collecteren voor het goede doel. Dit doen we op 

donderdagavond, van 18.30 tot 20.00 uur.  

 

Naast Jantje Beton is een andere jaarlijkse actie de Paaseitjesactie. Gedurende 

deze actie krijgen alle Welpen een formulier mee waarop mensen zich in kunnen 

schrijven om paaseitjes te kopen. Als het formulier ingeleverd is krijgt de Welp 

het aantal verkochte zakjes paaseitjes mee om deze uit te delen aan de mensen die 

ze gekocht hebben. Voor de Scout die de meeste paaseitjes verkoopt is er ook nog 

een verrassing! 

 

Ouders en scouting 

De leiding en het bestuur van Scouting Paulus Helmond-Oost/Dierdonk bestaan 

volledig uit vrijwilligers die elke week hun vrije tijd steken in de 

vrijetijdsbesteding van uw zoon of dochter. We hebben het dan niet alleen over de 
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bijeenkomsten maar ook over o.a. speltakvergaderingen, 

programmavoorbereidingen, groepsraden, bestuursoverleg , etc …  

 

Om de ouders te betrekken bij scouting houden we jaarlijks een BBQ. Tijdens de 

BBQ zijn alle ouders van de Welpen uitgenodigd, uiteraard mogen de Welpen zelf 

ook meekomen. Door middel van de BBQ hopen we de afstand tussen u als ouder en 

ons als scouting zo klein mogelijk te houden. 

 

Regeltjes 

Om scouting voor ons allemaal leuk te houden moeten we wel een paar afspraken 

maken. De meeste van onze ‘regeltjes’ hoeven we niet op te schrijven omdat dat 

gewoon een kwestie is van normaal met elkaar omgaan en een beetje respect en 

goed fatsoen tonen. Een aantal puntjes willen we toch graag even onder de 

aandacht brengen.  

 

Aan/Afmelden wordt nogal eens vergeten. Kun je tijdens een bijeenkomst, een 

kamp, weekend of andere activiteit niet aanwezig zijn, door wat voor reden dan 

ook, meld je dan zo spoedig mogelijk (minimaal 3 dagen van te voren, uitzonderingen 

daarbuiten) af bij een van de leiding of via de website. Wij kunnen daar dan 

rekening mee houden.  

 

Het Uniform hoort bij scouting en hebben we dus ook altijd aan tijdens een 

scouting bijeenkomst. Is je uniform niet compleet, wordt dit vaak door de leiding 

opgemerkt. Zorg ervoor dat je uniform de volgende bijeenkomst compleet is, zo 

zijn we een duidelijke groep als we van het terrein afgaan! 

 

Snoepen doen we niet tijdens een bijeenkomst, behalve als je dan ook voor iedereen 

wat hebt en uitdeelt (dus bij een verjaardag bijvoorbeeld). Kauwgum willen we 

helemaal niet!  

 

Een zakmes hoort bij de Scouts, de groep na de Welpen. Deze zijn bij de Welpen 

ten strengste verboden! 

 

Mobiele telefoon tijdens de scoutingactiviteiten (zowel opkomsten als kampen) is 

niet toegestaan. Tevens adviseren wij geen mobiele telefoons mee te nemen naar 

scouting omdat dit toch waardevolle artikelen zijn die wanneer ze kapot gaan of 

zoek raken voor een hoop narigheid zorgen.  
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Sponsering 
Het laatste stukje in dit informatieboekje heeft niet zozeer met de Welpen te 

maken maar wel met de gehele groep. Scouting Paulus Helmond-Oost/Dierdonk 

biedt de jeugd van deze beide wijken al heel lang een nuttige en leerzame 

vrijetijdsbesteding. Maar zoals elke vrijetijdsbesteding kost ook scouting geld. 

Vooral in de aanschaf van duurzame spelen kampeermaterialen gaat veel geld 

zitten. En o.a. hiervoor willen we een beroep doen op sponsors. Help ons door met 

uw donatie onze materialen op peil te houden zodat we ook op een veilige en 

verantwoorde manier het scoutingspel kunnen spelen. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL90 ABNA 0485 3449 39 t.n.v. 

stg . Scouting Paulus te Helmond, graag met vermelding “sponsoring 2022-2023”. 

Scouting Paulus bedankt u nogmaals voor uw steun en goede wil om dit project te 

helpen realiseren.  

 

Hieronder zijn de sponsormogelijkheden kort samengevat: 

 

 

✓ Eenmalige sponsoring naar eigen inzicht. Ook kleine 

bedragen zijn zeer welkom! 

- Eenmalige vermelding in onze nieuwsbrief 

 
✓ €25,- per jaar 

- Naamsvermelding op een speciale want in onze blokhut 

(bordje ca. 10x20cm) 

- Vermelding/kleine advertentie in onze nieuwsbrief 

- Een jaarlijks bedankje 

 
 

 

✓ €50,- per jaar 

- Naamsvermelding op een speciale want in onze blokhut 

(bordje ca. 10x20cm) 

- Kleine advertentie in onze nieuwsbrief 

- Een jaarlijks bedankje 

 
✓ Wilt u ons liever op een andere manier sponseren, kan dat natuurlijk ook! 
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