
 

Beste Welpen, 
Dit is een gezamenlijke brief wat er dit seizoen staat te gebeuren.  
Let goed op de verschillende data en de groep waar uw kind bij hoort, en wanneer we niet draaien. 
 

Donderdag Groep Zaterdag Groep 

10-11 september Openingsweekend 10-11 september Openingsweekend 

15 september welpen draaien 17 september welpen draaien 

Zaterdag 24 sept. Gezamenlijke activiteit Zaterdag 24 sept. Gezamenlijke activiteit 

29 september welpen draaien 1 oktober welpen draaien 

6 oktober welpen draaien 8 oktober welpen draaien 

Zaterdag 15 oktober Jota-Joti Zaterdag 15 oktober Jota-Joti 

Zaterdag 22 okt. Gezamenlijke activiteit Zaterdag 22 okt. Gezamenlijke activiteit 

27 oktober welpen draaien 29 oktober welpen draaien 

3 november welpen draaien 5 november welpen draaien 

Zaterdag 12 nov. Uitje met gehele scouting Zaterdag 12 nov. Uitje met gehele scouting 

19-20 november Wenweekend 19-20 november Wenweekend 

24 november welpen draaien 26 november welpen draaien 

1 december welpen draaien 3 december welpen draaien 

8 december welpen draaien 10 december welpen draaien 

Zaterdag 17 december Kerstactiviteit Zaterdag 17 december Kerstactiviteit 

22 december welpen draaien NIET 24 december welpen draaien NIET 

29 december welpen draaien NIET 31 december welpen draaien NIET 

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsbrunch Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsbrunch 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 september: Openingsactiviteit 

Dit weekend begint op zaterdag 10 september om 10.00u, en eindigt op zondag 11 
september om 12.00u. Dit weekend vindt plaats in Venray! 

 
Zaterdag 24 september: Gezamenlijke activiteit 

We draaien deze week gezamenlijk op de zaterdag, van 10.00u tot 12.00u. 
 
Zaterdag 15 oktober: Jota-Joti 

We draaien gezamenlijk met de gehele welpengroep van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Tijdens deze draaidag gaan we kennis maken met de Jota-Joti! 
Langer blijven mag altijd, hierbij moeten ouders aanwezig zijn. 

 
Zaterdag 22 oktober: Gezamenlijke activiteit 
 Meer info volgt zo snel mogelijk! 
 
Zaterdag 12 november: Uitje met de gehele scouting 

We gaan deze dag met de gehele scouting een gezellig dagje weg, waarheen blijft 
nog heel even geheim! Meer info volgt zo snel mogelijk! 

 
Zaterdag 19 en zondag 20 november: Wenweekend 
 Meer informatie volgt zo snel mogelijk! 
 
Zaterdag 17 december: Kerstactiviteit 
 Meer informatie volgt zo snel mogelijk! 
 
Zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsbrunch 

De Welpen worden verwacht om 11.00 uur. Ouders zijn welkom vanaf 13.00 uur om 
samen met ons de lekkere, zelfgemaakte hapjes te nuttigen. De middag duurt tot 
ongeveer 14.00 uur. 



Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk 

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden! 
 
Bij vragen of onduidelijkheden zijn hier de telefoonnummers: 
 
Zaterdag ochtend groep: 
Wendy       06-14905672 
Mattijs       06-20389502 
Lars       06-24849536 
Dianne       06-30240007 
Carmina      06-15179221 
 
Donderdag avond groep: 
Tom       06-38453267 
Elke       06-57547986 
Dafne       06-31052231 
Kevin       06-36030702 
Bren       06-21653984 
Djoeni:       06-13067570 
Pauline:      06-24118002 
 
Voor contributie en overige betalingen, is dit ons rekeningnummer: NL36ABNA0420660976. 
Ook per e-mail zijn we bereikbaar: welpen@scoutingpaulus.com  
Breng ook eens een bezoekje aan onze website: www.scoutingpaulus.com  
En volg ons op Facebook en Instagram: @scoutingpaulushelmond 
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