
In het kort 

 Jongens & meisjes  

van 8 t/m 11 

 Zaterdagochtend van  

9:00 tot 11:00 

 Onder leiding van  

bevoegde leidinggevende 

 Contributie: € 24,00 per 

kwartaal (excl. kampen) 

 

 Onderdeel van scouting 

Nederland 

o Incl. kortingsacties op 

scouting artikelen 

o Lidmaatschap 

scoutingmagazine 

o Toegang tot scouting 

kampeerterreinen 

 

Contact & meer informatie 

Website:  http://www.keizerkarelgroep.com 
E-mailadres:  scouts@keizerkarelgroep.com  
 
Adres clubhuis: Zonnestein 64 
   1181 LX Amstelveen 
 

 

 
 

 

 

 

 

Welpen 

8 t/m 11 jaar 

 



Inleiding 

De welpen zijn kinderen van 8 
tot 11 jaar die elke 
zaterdagochtend van 9:00 uur 
tot 11:00 uur bij elkaar komen. 
Ze doen dan allerlei dingen, van 
spelletjes tot speurtochten en 
van knutselen tot 
koken. Het 
themaverhaal waar 
we bij de welpen 
mee werken is “the 
Jungle Book”. De 
leiding heeft de 
namen van dieren 
uit dit verhaal 
zoals Baloe(de 
beer), Bagheera(de 
panter) en 
Tabaqi(de jackhals). En de 
welpen zijn ingedeeld in 
welpennesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 

De welpen hebben een heel 
gevarieerd programma. Zo 
bouwen ze wel eens iets om er 
vervolgens mee te spelen:   
een vliegtuig vouwen en kijken 

 
 
 
 
 
 
 

 
wiens vliegtuig 
het verst vliegt. 
Of ze koken iets 
lekkers: een 
pannenkoek 
boven een 
waxinelichtje 
bijvoorbeeld. 
Ook doen de 
welpen heel veel 
spellen. Drukke 

spellen maar ook rustige 
spellen. En de ene keer 
‘bekende’ spellen als trefbal of 
paaltjesvoetbal en de andere 
keer spellen als dweilhockey, 
wasbakkenspel of poortbal. Ken 
je deze spellen niet maar wil je 
ze wel leren? Kom dan een keer 
kijken bij ons! 
 

Installatie 

Om echt bij de welpen te horen 
wordt je geïnstalleerd. Daarvoor 
mag je wel eerst een paar keer 
kijken of je een echte welp wilt 
worden. De installatie vindt 
plaats met alle mensen die jij 
erbij wilt hebben: je moeder, 
vader, broertjes, zusjes enz. 
tijdens de installatie krijg je 
dingen die je tot echte Welp 

Opmerking van een Welp 
na het zomerkamp: 
 
“Kunnen we het hek niet 
op slot doen? Dan blijven 
we nog een week!" 

maakt, zoals de groepsdas! En er 
gebeuren nog meer dingen, 
maar dat verklappen we niet. 
Deze foto laat wel een deel 
zien:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale 

evenementen 

Naast de gewone opkomsten op 
zaterdag organiseren we ook 
veel speciale evenementen. 
Enkele evenementen zijn met 
alle leden van de Keizer Karel 
groep zoals de nationale 
scoutingdag en de groepsdagen. 
We doen dan gezamenlijk 
spelletjes. Enkele evenementen 
zijn samen met de bevers. We 
lopen samen met hun in de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht 
van Amstelveen. Ook gaan we 
samen met de bevers op ouder 
en kindweekend. Een weekend 
op kamp samen met de ouders 
waar we allemaal leuke 
avonturen beleven. Naast al 
deze al leuke evenementen met 
andere leden hebben we ook 
nog onze eigen evenementen. 

Zo gaan we minimaal een keer 
per jaar een weekend op kamp 
in een clubhuis in Amstelveen.  
Doen we mee aan de regionale 
zwemwedstrijden waar we 
zwemmen om een medaille te 
winnen. En aan het begin van de 
zomervakantie gaan we op 
zomerkamp! We verblijven dan 
een week in een clubhuis in de 
omgeving en beleven spannende 
avonturen. We doen allemaal 
leuke dingen en het is met de 
kinderen en de leiding altijd 
heel gezellig!  
 

Leiding 

De welpen bestaan door de 
leiding. Zij bedenken namelijk 
wat er tijdens de opkomsten 
gedaan gaat worden, 
organiseren de speciale 
evenementen en leiden dit 
allemaal. Het zijn vrijwilligers 
die scouting leuk vinden en het 
leuk vinden om met kinderen te 
werken. Alle leiding heeft een 
gerichte opleiding of hebben via 
Scouting Nederland een 
degelijke cursus gevolgd.


