Beste ouder(s)/verzorger(s) en welp(-en),
Hierbij het programmaoverzicht t/m februari ‘19
LET OP PLAATS VAN SAMENKOMST!
Hier tussen 13.15 en 13.30 uur verzamelen en om 16.00 u. ophalen.
❖ Bij enkele programma’s staat ‘meer informatie volgt’, dit zijn programma’s die meer
organisatie vergen en er zal daarom altijd een mail of brief voorafgaand aan het
programma doorgestuurd worden over de gang van zaken.
❖ Bij vragen, twijfel, onjuistheden o.i.d. zijn wij als leiding altijd bereikbaar. Schuw er dus niet
voor om even te bellen of een mailtje te sturen, mocht er iets niet duidelijk zijn.
Enkele algemene afspraken:
• Het uniform is kostbaar in de aanschaf; op groepsbijeenkomsten dient het daarom
compleet gedragen te worden (dus mét das/-riempje). Het poloshirt wordt beschouwd als
zomeruniform en kan gedragen worden in plaats van de blouse (dus wel met das en
riempje). Insignes zijn niet toegestaan op het poloshirt.
• Geef het even door als de welp een zaterdag niet kan komen, dan staan wij niet onnodig te
wachten.
• Sommige locaties kunnen een looptocht(je) inhouden. Zorg dus dat je altijd geschikte
loopschoenen aan hebt. Dus geen laarzen of kapotte schoenen!
Gebruikte locaties:
Wolvenhol
Guha grotten
Nishaani plaats
Talaab poel
Khaali Jagah vlakte
Raadsrots
Haveli
Waingoenga rivier
Emaarate ruïne
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CONTACTPERSONEN:
Thuu: 06 307 873 34
Kaa:
06 467 244 91
Chil:
06 232 039 86

BELANGRIJKE DATA

Blokhut A. Schweitzerstr.
De Bikkels (verzamelen: receptie Recreatiecentrum Euroase, Vlierden)
’t Uilenbos (verzamelen: huisje Uilenbos, Suezlaan)
Walsbergse bos (verzamelen: huisje Uilebos, Suezlaan)
Zandbos (verzamelen: boswachterswoning, Helmondsingel)
Liesselse bossen (verzamelen ingang Vreekwijk)
Rijtvenbos (verzamelen parkeerplaats Rijtven)
Buntven (verzamelen slagboom buntven)
Kasteelpark (verzamelen op de blokhut)

Opendag
Zondag 7 oktober 2018
Ouderavond
Woensdag 24 oktober 2018
Installatieweekend
3 en 4 november 2018

Sept.

Raadsrots
Talaab poel
Wolvenhol
Ouderavond (z.o.z.)
Nishaani plaats

Nov.

Za 06
Za 13
Za 20
Wo 24
Za 27

Khaali Jagah vlakte
GEEN GROEP I.V.M. KADERWEEKEND
Nishaani plaats
Guha grotten

Za 03
Za 10
Za 17
Za 24

Installatieweekend (meer informatie volgt)
Wolvenhol (Insignedag: z.o.z.)
Haveli
Waingoenga rivier

Dec.

Za 08
Za 15
Za 22
Za 29

Okt.

DATUM PROGRAMMALOCATIE

Za 01
Za 08
Za 15
Za 22
Za 29

Khaali Jagah vlakte
Nishaani plaats
Wolvenhol (Insignedag: z.o.z.)
Wolvenhol
GEEN GROEP I.V.M. KERSTVAKANTIE

E-mailadres:
WelpenJ@scoutingdeurne.nl

•
•
•

•

LET OP: meer informatie op de volgende pagina!

Scouting Deurne
secretariaat:
Postbus 305
5750 AH Deurne
 Robin (na 18.00 uur)
06 – 23 203 986
 secretaris@scoutingdeurne.nl
Bankrekeningen:
NL90 INGB 0007 2331 45
NL80RABO0110878345
www.scoutingdeurne.nl

Jan.

Za 05
Za 12
Za 19
Za 26

GEEN GROEP I.V.M. KERSTVAKANTIE
Nieuwjaarsactiviteit (meer informatie volgt)
Wolvenhol
Guha grotten

Feb.

DATUM PROGRAMMALOCATIE

Za 02
Za 09
Za 16
Za 23

Nishaani plaats
Talaab poel
Wolvenhol (Insignedag)
Carnavalsactiviteit (meer informatie volgt)
CONTACTPERSONEN:
Thuu: 06 307 873 34
Kaa:
06 467 244 91
Chil:
06 232 039 86

Toelichting op enkele programma’s:
Woensdag 24 oktober: Ouderavond.
Deze avond organiseren wij speciaal voor de ouders. Wij geven dan een toelichting over het
groepdraaien, weekenden en andere belangrijke zaken. Vooral voor nieuwe leden zal deze
avond interessant zijn, maar iedere ouder met vragen is welkom. De ouderavond vindt plaats op
de blokhut vanaf 20:00 uur en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. Graag even doorgeven als je
komt.

BELANGRIJKE DATA
Opendag
Zondag 7 oktober 2018

Zaterdag 3 en 4 november: Installatieweekend
In dit weekend vindt de installatie plaats van alle nieuwe welpen. Het weekend begint op
zaterdag 10:00 uur en eindigt op zondag om 12:00 uur. Door middel van een bepaalde
ceremonie worden de nieuwe leden officieel opgenomen in de groep. Bij die ceremonie
worden de ouders/boers/zussen e.d. van een welp die geïnstalleerd wordt, uitgenodigd. Meer
informatie daarover volgt.

Ouderavond
Woensdag 24 oktober 2018
Installatieweekend
3 en 4 november 2018

Za 12 januari: Nieuwjaarsactiviteit.
Op deze dag (of de vrijdagavond) zal de Nieuwjaarsactiviteit plaatsvinden. Met deze activiteit
luiden we gezamenlijk met heel Scouting Deurne het nieuwe jaar in. Meer informatie daarover
volgt.
Zaterdag 23 februari: Carnavalsactiviteit.
Op deze dag vindt de carnavalsactiviteit plaats. Samen met de Welpen Shanti en de Bevers
maken we er in carnavalskostuum een gezellig feestje van. Tijden kunnen verschillen van het
reguliere groepdraaien. Meer informatie volgt.
Insignedagen
Dit jaar mogen de welpen zelf één eigen insigne kiezen om te gaan behalen. Over het jaar
verspreid hebben we verschillende bijeenkomsten ingepland om aan dat insigne te gaan werken.
Voor het behalen van zo’n insigne is het van belang dat de welp aanwezig is. Anders kan deze
wellicht belangrijke opdrachten missen, waardoor het insigne niet behaald kan worden. Daarom
geven wij de data hiervan aan op de programmalijst, dan kan de welp daar zelf rekening mee
houden.

Met vriendelijke groet,
Leiding Welpen Piet van Hoek Horde

E-mailadres:
WelpenJ@scoutingdeurne.nl

•
•
•

•
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