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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
We zijn al een maandje weer lekker aan de slag, 
de scouting-vibe zit er al goed in. Veel in het bos 
geweest, en nu volop de herfst in. Lees deze 
brief goed door, er staan een paar belangrijke 
zaken in!

Installatie
De nieuwe welpen en scouts hebben er even op 
moeten wachten, maar nu is het eindelijk 
zover! Op zaterdag 27 oktober worden 5 wel-
pen, 2 scouts en 1 leider geïnstalleerd: Daan, 
Lucas, Elias, Jasper en Quinten bij de welpen, 

Tessa en Jolien bij 
de scouts en Er-
win als welpen-
leider. We begin-
nen de gezamen-
lijke opkomst om 
11.00 uur en zijn 
om 13.30 uur 
klaar. We begin-
nen met de instal-

latie van de welpen, aansluitend hebben we een 
gezellige Halloween-maaltijd en besluiten de 
opkomst met de installatie van de twee scouts. 
Ouders zijn welkom bij de installatie, natuur-
lijk!

Uniform
De welpen en scouts zijn te herkennen aan hun 
uniform, net als een elftal bij het voetballen. 
Mocht je nog wat nodig hebben (blouse, instal-
latieteken, speltakteken, dasring, bijvoorbeeld) 
dan kun je die kopen bij de Scoutshop. De 
mobiele shop is op 13 oktober tussen 15.30 en 
16.30 uur bij de Manitobagroep in Leusden of 
op 20 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur bij de 
Mondriaangroep in Amersfoort. Je kunt ook bij 
de leiding de bestelling doorgeven (incl. ma-
ten), maar doe dat voor 20 oktober. Is je uni-
form niet compleet, dan kun je niet geïnstal-
leerd worden.
Bij de installatie krijg je van ons het naamband-
je van de groep, het regio-insigne en de groeps-
das. 

Hulp gezocht
Het weer nodig om nieuwe dassen te maken, 
daarvoor zijn we op zoek naar extra handjes 
om de dassen te maken. Wie wil meehelpen de 
dassen te naaien? Meld het even bij Lia.

Al die insignes...
Waar moeten al die insignes en naambandjes. 
Ze hebben een vaste plek op ons uniform... 
Op de rechter-mouw: het naambandje van onze 
groep, daaronder het nestteken (voor de wel-
pen) en dan het rode insigne van de regio 
Utrechtse Heuvelrug. Op de linkermouw wor-
den alle andere insignes gedragen, bijvoor-
beeld: insignes om aan te tonen dat je bepaalde 
vaardigheden bezit, insignes van de diverse 
kampen en naambandjes van diverse scouting-
activiteiten waaraan deelgenomen is. 

Op de rechterborstzak wordt altijd het insigne 
met het teken van de speltak gedragen. Op de 
linkerborstzak wordt altijd het installatieteken 
van Scouting Nederland gedragen (want 
scouting zit in je hart).  
Eventuele toevoegingen zijn mogelijk, 
bijvoorbeeld een messenkoord (rechts), 
fluitkoord (links), jubileuminsignes, of andere 
bijzondere naambandjes of insignes. 
Maar deze kun je ook op een mooie deken 
naaien en gebruiken als deken bij het 
kampvuur, op kamp of als sprei op je bed.
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Nesten
Bij de welpen zijn we begonnen met het werken 
in 'nesten'. Dat zijn kleine groepjes waarin de 
welpen hun activiteiten doen. De leiding heeft 
geprobeerd de nesten zo evenwichtig mogelijk 
samen te stellen, rekening houdend met de 
kinderen en hun manier van spelen. Er zijn 
daarnaast voldoende momenten dat de 
kinderen wel in de hele groep spelen. Tijdens de 
installatie-opkomst krijgen de nesten hun 
kleuren-insignes mee naar huis. Deze kan dan 
onder het naambandje op de rechtermouw 
genaaid worden.

Op kamp!
Eens per jaar gaan 
we als groep op 
kamp. Dit seizoen is 
daarvoor het Hemel-
vaartsweekeinde 
gereserveerd: 9 tm 
12 mei. Op welk 
terrein we gaan 

kamperen (in tenten of in een blokhut) weten 
we nog niet, maar reserveer alvast de data!

Afscheid
Het was jammergenoeg van korte duur, het 
verblijf van Joline Meijer bij de welpenleiding. 
Joline heeft werk kunnen vinden op zaterdag 
en is gestopt met scouting... 

Dat betekent dat de druk op de huidige ploeg 
weer wat groter is geworden. Als je nog een 
geschikte leid(st)er kent, laat het ons weten!

Agenda
* 27 oktober – 11.00 uur Installatie-opkomst
* 22 december – laatste opkomst 2012
* 12 januari – eerste opkomst 2013
* 9 mei – kamp 2013

Leiding 
Welpen
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / 06-40322332
    tomenbirgitte@hooglanderveen.net
* Dave Garbett:
    033-2864481 / 06-45374545
    djg@vathorstnet.nl 
* Erwin Brouwer 

Scouts
* Peter van Burgsteden: 
    033-2580944 / 06-13665530  
    pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter: 
    06-29548840 / martin2709@live.nl
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959

Als je een keer niet kan, meld het dan!


