
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie brochure over de welpen van de Erasmusgroep. 
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Beste ouders en toekomstige welp, 

 

Van harte welkom bij “de Welpen”. De komende weken heeft uw zoon de tijd om een indruk 

te krijgen van wat er zoal gebeurt bij Scouting. Wij hopen dat hij het naar zijn zin zal hebben 

en dat we hem in de loop van het jaar kunnen installeren zodat hij ook officieel bij onze 

afdeling gaat horen. 

 

Die paar weken zijn natuurlijk te kort om alles te zien en te weten te komen over scouting. 

Daarom willen wij u met deze informatie brochure op de hoogte brengen van wat u en uw 

zoon nog kunnen gaan verwachten in de tijd dat hij bij onze afdeling meedraait. Aan bod 

komen o.a. de volgende onderwerpen; 

 

- Wat is Scouting? 

- De Erasmusgroep 

- De Welpen 

- De opkomsten 

- Het weekendkamp en zomerkamp 

- De leiding 

- Het lidmaatschap 

- Het uniform 

 

Mocht er na het lezen van deze informatie brochure nog vragen zijn dan horen wij dat 

natuurlijk graag. U kunt ons altijd bellen of na de opkomst aanspreken. Wij staan u dan graag 

te woord. 

 

 

Namens de welpenleiding, 

 

 

Johan Geers- van Mourik  – “Baloe” 
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Wat is scouting? 
 

In Nederland zijn meer dan 100.000 jongens en meisjes tussen de vijf en vierentwintig jaar 

elke week actief met Scouting. En dan is de leiding nog niet mee geteld. Daarmee is scouting 

de grootste jongeren organisatie in heel Nederland. Het mooie van  

scouting is dat iedereen er welkom is; je hoeft niet te voldoen aan  

bepaalde eisen. 

 

Elke vereniging heeft een doelstelling. De doelstelling van de 

vereniging Scouting Nederland luidt; 

 

‘De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het 

spel van verkennen in Nederland op grondslag van de 

ideeën van Lord Baden Powell, om daarmee een plezierige  

beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes 

           en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan 

            de vorming van de persoonlijkheid.’ 

 

Met andere woorden: ‘ontspanning en ontwikkeling tegelijk’. 

 

Scouting heeft voor elke leeftijdsgroep een verschillend spelprogramma ontwikkeld. Deze 

zijn erop gericht dat kinderen en jongeren daadwerkelijk een plezierige tijd hebben en zich 

ontwikkelen in al hun mogelijkheden. Het accent ligt daarbij op elementen als samen spelen 

en samen werken, toenemende zelfstandigheid, waarden en normen, buitenleven en 

wereldoriëntatie. 

 

 

De Erasmusgroep. 
 

Nederland telt zo’n 1500 scoutinggroepen. Onze groep is er daar 1 van. Elke scoutinggroep in 

Nederland heeft een naam. De naam van onze groep is;   “De Erasmusgroep”. 

 

Onze club is in 1967 ontstaan uit een fusie van verschillende scoutinggroepen die op dat 

moment in Oosterhout apart draaide. De Erasmusgroep bestaat momenteel uit zo’n 200 

jeugdleden en 40 man leiding. Die 200 jeugdleden variëren in de leeftijd van 5 tot 24 jaar en 

zijn verdeeld over de volgende afdelingen; 

 

5-7 jaar: De Bevers Fel rode Blouse Jongens/Meisjes Za. ’s ochtends/ ‘s middags 

7- 11 jaar: De Welpen 

De Welpen 

De Welpen  

Groene Blouse Jongens 

Meisjes 

Jongens/Meisjes 

Za. ’s ochtends 

Za. ’s ochtends 

Za. ’s middags 

11-15 jaar: De Scouts 

De Scouts 

De Scouts 

Bruine Blouse Jongens 

Meisjes 

Jongens/Meisjes 

Za. ’s ochtends 

Za. ’s ochtends 

Za. ’s middags 

15-18 jaar: De Explorers 

De Explorers 

Rode Blouse Jongens 

Meisjes 

vrijdagavond 

vrijdagavond 

18-23 jaar De Roverscouts Rode Blouse Jongens/Meisjes vrijdagavond 

21-80 jaar De Plus Pivo’s Vrijblijvend Jongens/Meisjes Zaterdagavond om de week 
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De welpen. 
 

Uw zoon zal binnenkort misschien wel officieel lid worden van de welpen na zijn installatie. 

Maar wat zijn welpen nou eigenlijk?  

 

De verhalen die Rudyard Kipling schreef in het Jungleboek zijn de basis van het spelthema 

van de welpen. De hoofdpersoon is een peuter, Mowgli, die zijn ouders kwijtraakt en 

verdwaalt in een grote jungle. 

 

Daar wordt hij gevonden door een wolvenfamilie. Mowgli wordt in bescherming genomen 

door vader en moeder wolf. Hij wordt opgenomen in hun eigen nest en ze voeden hem op met 

hun eigen wolvenjongen, de welpen. 

 

Als Mowgli wat groter is wordt hij voorgesteld tijdens 

een bijeenkomst van alle wolven, de wolvenraad. De 

aanvoerder van de horde, dit is een groep wolven, heet 

Akela. Tijdens deze bijeenkomst wordt Mowgli 

opgenomen in de horde. 

 

Samen met de andere rimboedieren beleeft Mowgli 

avonturen. Andere hoofdpersonen zijn bijvoorbeeld  

Baloe de beer en Bagheera de zwarte panter. Baloe  

leert de jongen wolven, en dus ook Mowgli, de  

wetten van de jungle. Bagheera is de beste jager van  

de rimboe. Hij leert Mowgli alles over jagen, over  

het buiten leven en het verkennen van de rimboe. 

 

Op een aantal manieren komt het spelthema in het 

Welpenspel en in de wekelijkse opkomsten terug, onder 

andere in de namen die we bij scouting gebruiken. De kinderen zijn genoemd naar de 

wolvenjongen uit het verhaal, de Welpen. Alle welpen samen noemen we een horde. Onze 

horde heeft ook nog een naam; “de Coyotehorde”. 

 

Alle leden van het leidingteam hebben namen van de volwassen dieren uit het verhaal. De 

teamleider is vernoemd naar de aanvoerder van de wolven, de Akela.( Dit is bij ons 

momenteel niet het geval)  De overige namen van het team zijn:  Baloe, Bagheera, Kaa, 

Hathi, Rikki-Tikki-Tavi en Jacala 

 

De reden dat over de hele wereld welpen dit verhaal als basisthema voor de opkomsten 

gebruiken is de volgende; 

- In het verhaal uit het Jungleboek is heel duidelijk de gedachte ‘groeien door van alles mee 

te maken’ verwerkt, die aansluit bij de doelstelling van Scouting; 

- Het verhaal is boeiend, avontuurlijk en mysterieus. Ze spreken de kinderen aan en sluiten 

aan bij hun belevingswereld; 

- De structuur van de verhalen, de vele verschillende verhaalfiguren en de jachtgebieden 

bieden zeer veel aanknopingspunten voor leuke en leerzame spelen en activiteiten. 
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De opkomst. 
 

Normaal gesproken begint de opkomst op zaterdagochtend om tien uur. We starten dan met 

het officieel openen van het programma. Met dit ritueel symboliseren we de bijeenkomst van 

de wolven bij de “Raadrots”. De wolven groeten de Akela en beloven hem dat ze hun best 

doen. 

Vervolgens begint het programma. Het programma is gebaseerd op 1 of meerdere 

activiteitgebieden. Er zijn er in totaal acht en deze zijn voor alle afdelingen binnen scouting 

hetzelfde.  Hier onder vindt u een opsomming van deze activiteitgebieden 

 

 

1) Uitdagende Scoutingtechnieken  

2) Expressie  

3) Sport & Spel  

4) Buitenleven  

5) Internationaal  

6) Samenleving  

7) Identiteit  

8) Veilig & Gezond 

 

 

Omdat elke leeftijdsgroep zijn eigen kenmerken heeft zijn deze activiteiten per leeftijdsgroep 

aan de behoeften aangepast. Voor de welpen wil dit zeggen dat wij naar de “jungle” gaan, en 

daar de verschillende activiteitgebieden tegen komen, aan de hand van de “Junglekaart”.  
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Hier op staan alle plaatsen van de “jungle”en deze zijn gekoppeld aan de activiteitengebieden. 

Wat deze activiteitengebieden inhouden vind u hier onder. 

 
De raadsrots (Identiteit) Als dieren problemen hebben, of wijze raad willen hebben, gaan ze op 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 De jungle 

ontdekt! 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 (Veilig & Gezond) 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 & 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, 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 Guha grotten (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 jouw kunsten kunt laten zien. Er zijn 

altijd wel andere welpen te vinden die graag willen zien wat jij kunt! 

 

Het is nu aan de creativiteit van de leiding om iedere zaterdag aan de hand van deze 

activiteitgebieden een nieuw programma te verzinnen. Niet alle gebieden komen even veel  

aan bod, maar toch wordt geprobeerd om een zo afwisselend mogelijk programma neer te 

zetten iedere zaterdagochtend. 
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Afwijkende opkomsten 

 
Gedurende het jaar zijn er ook nog een aantal aparte opkomsten. Zo brengt Sinterklaas ieder 

jaar een bezoekje aan onze afdeling. De Erasmusgroep organiseert ook een paar keer per jaar 

een activiteit voor de kinderen;  

- Een groot kampvuur waarmee het scoutingseizoen wordt afgesloten 

- Het overvliegen waarbij alle oudste kinderen van de afdelingen naar de volgende afdeling 

gaan.  

 

De Erasmusgroep is onderdeel van een Regio. Deze regio heet “Regio de Baronie” en 

organiseert ook twee keer per jaar een leuke activiteit: 

- De winter activiteit, wat deze inhoud wordt gedurende het seizoen door de regio bekend 

gemaakt. 

- Het Welpenweekend, dit is een weekendkamp van de regio.  

 

Het is niet altijd mogelijk om deel te nemen aan die regionale opkomsten omdat het soms niet 

goed aansluit op onze eigen programmering. Maar als er enigszins de mogelijkheid is om deel 

te nemen is dat natuurlijk hartstikke leuk! 

 

Weekend- en zomerkampen. 
 

Hoogte punt voor de kinderen en de leiding zijn toch wel de kampen. Er zijn twee soorten 

kampen, te weten; weekendkampen en zomerkampen. 

 

Het weekendkamp 

Een weekendkamp duurt van vrijdag tot en met zondag. Tijdens dit kamp blijven wij 

op ons groepshuis. De kinderen slapen dan met z’n allen in één lokaal van ons 

clubhuis. De leiding zorgt voor een programma waarbij u moet denken aan; spelletjes, 

kampvuur, avondspel in het bos, excursie enz.  

 

Normaal gesproken gaan we alleen met de welpen en de leiding op kamp. Maar we 

willen ook nog wel eens een vader/zoon of een moeder/zoon weekend organiseren. 

Hierbij gaat of de vader of de moeder het hele weekend mee op kamp. U vormt dan 

samen met de andere ouders een eigen “welpen groep” en doet mee aan het 

programma en blijft net als de kinderen op het groepshuis slapen. Uit eerdere ervaring 

is gebleken dat de kinderen dit fantastisch vinden en ook de reactie van de ouders laat 

niks te raden over.  

 

Het zomerkamp 

Waar iedere welp en leider naar toe leeft is het zomerkamp. Dit vindt plaats in de 

zomervakantie van de kinderen en duurt van zaterdag tot vrijdag. Zeven dagen dus.  

 

Gedurende dit kamp bevinden wij ons op een kampeerboerderij of scoutinggebouw 

ergens in Nederland. Het programma bestaat uit; sport en spel, excursies, zwemmen, 

het bos in enz. Meestal is het zomerkamp in een bepaald thema. Hierop wordt dan het 

programma gebaseerd. Het programma is zo veelzijdig dat de kinderen zich geen 

moment vervelen en moe maar voldaan zullen terug keren.  

 

Met het weekendkamp en het zomerkamp zijn er twee extra mensen aanwezig die zich 

speciaal bezig houden met het eten van de kinderen. Zij doen de boodschappen, smeren de 

boterhammen en zorgen dat er ’s avonds een lekkere warme maaltijd klaar staat. 
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De kosten van de kampen vallen buiten de contributie. Zij moeten apart afgerekend worden. 

Hierbij moet men bij een weekendkamp denken aan ongeveer € 12,50 en voor een 

zomerkamp ongeveer € 85. 

 

De leiding. 
 

De leiding van de jeugdleden gebeurt bij Scouting door vrijwilligers. De belangrijkste taak 

van het leidingteam is het maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s. Daarnaast 

zijn zij verantwoordelijk voor het contact met de ouders/verzorgers. 

 

De leiding bestaat uit mensen die het leuk vinden om met jongeren om te gaan. Vaak zijn zij 

niet eens opgeleid om dit werk te doen. Iemand met een goede creativiteit en de juiste 

instelling kan een goede leider worden.  

 

Als iemand leiding wil worden, wordt hij door Scouting Nederland verplicht gesteld om een 

aantal cursussen te volgen. Deze cursussen worden per leeftijd categorie gegeven. Tijdens 

deze cursussen maakt de aspirant leid(st)er kennis met wat scouting is, hoe de kinderen 

behandeld moeten worden en programma’s maken/uitvoeren.  

 

Het lidmaatschap. 
 

Nieuwe leden 

Na een periode van een aantal weken waarin uw zoon heeft kunnen kijken of  hij het leuk 

vindt bij de welpen moet er beslist worden of hij lid wordt van de Erasmusgroep. Als uw zoon 

lid wil worden moet u dit te kennen geven aan de leiding. Samen met u wordt er dan een 

inschrijfformulier ingevuld. Dit formulier gaat vervolgens naar het secretariaat waar het 

verwerkt wordt. Vanaf dit moment is uw zoon lid van de Erasmusgroep.  

 

Algemeen 

Wat houdt het lidmaatschap in? De contributie bedraagt € 22 per drie maanden. Dit geld 

moet één keer in de drie maanden door u worden overgemaakt. Let op: U ontvangt u hiervoor 

geen accept giro, dus u zult zelf in de gaten moeten houden dat dit geld via een machtiging of 

een overboeking bij de penningmeester van onze groep terechtkomt. Dit geld is o.a. bedoeld 

voor het programma, onderhoud aan de gebouwen, materiaal en cursussen voor de leiding. 

Juist daarom is het ook zo belangrijk dat u als ouders goed in de gaten houdt dat de betalingen 

op tijd geschieden!  

 

Bij de contributie zitten de kosten van een weekend- of zomerkamp niet inbegrepen. Deze 

kosten moeten apart betaald worden. 

 

Wanneer u door wat voor reden dan ook besluit om het lidmaatschap te beëindigen moet u dit 

schriftelijk door geven aan het secretariaat en aan de leiding van de betreffende afdeling. 
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Het uniform 
 

Wanneer u besluit dat uw zoon lid wordt van de welpen hoeft hij niet meteen een uniform te 

kopen. Het is wel toegestaan dat uw zoon een groene blouse draagt maar deze mag nog niet 

voorzien zijn van de insignes.  

 

1 keer per jaar organiseren wij een speciale opkomst waarbij alle nieuwe kinderen officieel 

geïnstalleerd worden tot welp. Tijdens deze bijeenkomst moeten ze de  

“Welpen belofte” doen, krijgen ze de insignes opgespeld en worden ze voorzien van de das. 

Vanaf dit moment mogen zij zich een echte welp noemen. 

 

Voor de installatie moet uw zoon een aantal dingen hebben; 

- een groene welpen blouse; 

- een dasring; 

- het welpen insigne; 

- het scouting Nederland insigne (lelie). 

 

Deze zijn te koop bij “de Scoutshop,” Boschstraat 21, 4819 GA Breda. 

Telefoonnummer: 076-5147627. Website: www.scoutshopbreda.nl 

Openingstijden:  woensdag 14.00 – 17.00 

donderdag 19.00 – 21.00 

zaterdag 09.00 – 13.00 

 

De speciale oranje/bruine groepsdas is samen met de dasring te koop bij de familie Nederlof 

Adres:  Verdistraat 24, 4904 MC Oosterhout 

Telefoonnummer: 0162-458220 

 

De overige insignes krijgt uw zoon van de leiding. 

De plaatsen waarop de insignes op de blouse horen vind u in het onderstaande plaatje. 

 

 

http://www.scoutshopbreda.nl/

