Ben jij tussen de 7 en 10 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets spannends te doen met andere kinderen
van jouw leeftijd? Kom bij de welpen en speel mee!
De kinderen van 7 tot en met 10 jaar spelen in de jungle. Samen met de figuren uit Jungleboek beleven ze de
spannendste avonturen. Bij het spelen aan de hand van een thema gebruiken de welpen hun fantasie en dit
draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.
Wat doe je nou eigenlijk bij Scouting?
Nou, eigenlijk van alles. Maar wat je ook doet, je houdt je altijd aan de Scoutingafspraken. Dat beloof je als
je een Welp wordt. Je belooft iedereen te helpen waar je maar kan. En eerlijk en vriendelijk te zijn. En vol
te houden. En ook nog goed voor de natuur te zorgen.
Poeh! Dat is een heleboel. Maar bij Scouting leer je het vanzelf. En het is nog leuk ook. Reken daar maar op!
Op kamp!
Een keer per jaar gaan alle Welpen op kamp. Dan slaap met je z'n allen in
een clubhuis of het gebouw van een andere Scoutinggroep. Je leert elkaar
goed kennen en beleeft extra speciale avonturen. Misschien is er wel een
groot kampvuur.
Ontdekkingsreis op maat
Voor iedere leeftijdsgroep is het programma op maat gemaakt. Welpen
gaan op avontuur in een fantasiewereld. Het Jungleboek biedt ruimte
aan hun fantasie. Toch leren ze al spelend aardig wat over de wereld
van alledag.

De kosten
De contributie voor de Welpen is
€ 18,00 per maand. Hierbij is alles
inbegrepen. Dat betekent dat er dus
niets extra bijbetaald hoeft te worden
voor bijvoorbeeld kampen of dagjes uit.
Het uniform, blouse en das, dat zo
kenmerkend is voor scouting, zit niet
bij deze prijs inbegrepen.
De opkomsten
De opkomsten van de Welpen zijn elke
zaterdagochtend van 10.15 tot 12.15
uur. Ons clubgebouw kan je vinden aan
de Sportlaan 4 in Gorinchem. Iedereen
kan gratis en vrijblijvend vier opkomsten meedraaien om de sfeer te proeven
en de kat uit de boom te kijken.
Interesse?
Wil je meer informatie over de Welpen,
stuur dan een email naar:
welpen@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

