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Scouting algemeen 
 
Scouting Nederland is een open vereniging 
met meer dan 100.000 leden. 
Dit houdt in dat iedereen welkom is bij ons. 
In meer dan 100 jaar is Scouting Nederland 
uitgegroeid tot een organisatie die haar leden 
wekelijks een gezellige uitdagende en 
leerzame vrijetijdsbesteding biedt. 
 

Kies je voor de Hélène H. Wilkensgroep… 
… dan kies je voor: 

 Activiteiten 

 Kamperen 

 Technieken 

 Sport en spel 

 En nog veel meer… 
 

Nieuwsgierig? 
 

Kom eens een keer langs. 

 

 

 

De Hélène H. Wilkensgroep heeft voor elke 
speltak een verantwoordelijk leid(st)er, die 
samen met andere leidinggevende wekelijks 
een gevarieerd programma probeert neer te 
zetten. 
 
Wil je meer informatie? Wil je lid worden? 
Of wil je ons leidingteam ondersteunen? 
Neem dan contact op met onze 
groepsbegeleidster: 
Gerrie Barmentloo 
E-Mail : info@scoutingvoorst.nl 
 
Tot ziens!!! 
 

 
 

Oprichter van scouting: 
 
Lord Baden Powell 
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Welpen 
 
Welpen zijn leden van Scouting tussen de  
7 en 11 jaar:  
 
Welpen gaan samen met Mowgli op 
avontuur in een de wereld van de rimboe 
(uit het Jungleboek). 
 
Wij doen dingen zoals op kamp gaan, 
knutselen, in het bos spelen, kampvuur, 
brood bakken en nog veel meer. 
 
Nieuwsgierig? 
Maak een afspraak om een keer te komen 
kijken. 
 
 
Wanneer: Zaterdagochtend. 
Hoe laat: 10:00 - 12:00 uur  
Waar: Ons eigen clubhuis “De Vlam” 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Scouts 
 
Scouts zijn leden van Scouting tussen de  
11 en 14 jaar:  
 
Naar buiten! Trek de deur achter je dicht en 
ga de wereld verkennen.  
Ze gaan vaak kamperen en leren dingen over 
communicatie (morse), kaartlezen, omgaan 
met kompas en kaarthoekmeters, tocht-
technieken, koken op je eigen vuurtje enz. 
 
 
Zin in spanning en avontuur? 
Maak een afspraak om een keer te komen 
kijken.  
 
 
Wanneer: Zaterdagmiddag. 
Hoe laat: 13:00 - 15:00 uur 
Waar: Ons eigen clubhuis “De Vlam” 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Explorers  
 

Explorers zijn leden van Scouting tussen de  
15 en 18 jaar: 
 
Bij de Explorers kan je aan de slag. Handen uit 
de mouwen voor de spannendste etappe in 
de ontdekkingsreis van Scouting.  
Veel leren over van alles om je heen. Gezellig 
omgaan met anderen, kampen, hikes, af en 
toe een barbecue, droppings, kortom veel 
afwisseling. 
 
Zin in dit alles en nog veel meer? 
Maak een afspraak om een keer te komen 
kijken. 
 
 
Wanneer: Vrijdagavond 
Hoe laat: 19.30 - 21.30 uur 
Waar: Ons eigen clubhuis “De Vlam”  


