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Scouting, scouts, padvinderij of verkennerij is een door Robert Baden-Powell opgerichte
internationale jeugdorganisatie. Padvinderij en verkennerij zijn verouderde termen die de
huidige organisatie niet meer hanteert. Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen.
Scouting Nederland telt ongeveer 85.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers.
Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en
ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting. Dit wordt veelal bereikt door
avontuurlijke uitdagingen tijdens survival in de natuur. Daarbij leren de scouts om samen te
werken en leiding te geven, doordat ze in kleine vaste groepjes werken met hun eigen
aanvoerder. Verder heeft scouting als principes een zelfstandige manier waarop scouts
werken, leren door interesse in plaats van competitie en nadruk op het individu in plaats van
de groep. Tezamen wordt dit de scoutmethode genoemd, die door de Baden-Powell is
ontworpen. Deze pedagogische doeleinden behoren voor de scout verborgen te zitten in een
aantrekkelijk spel. Scouting kent ook een aantal positieve morele regels die vooral gebaseerd
zijn op hulpvaardigheid. Omdat echte survival in de praktijk van een moderne samenleving
moeilijk is uit te voeren, ligt de nadruk in de praktijk op een breed aanbod van spelen,
activiteiten en sporten.
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken genoemd. Er
zijn er vijf: bevers (5-7 jaar), welpen (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar), explorers (15-18 jaar) en
roverscouts (18-21 jaar). Elke speltak heeft een eigen programma, afgestemd op de
leeftijdsgroep. Deze afzonderlijke programma’s vormen samen een geheel. Er zit een
doorlopende leerlijn in van bevers tot en met roverscouts. Zo bouwt elke speltak voort op de
vorige speltak en zijn er voor de jeugdleden steeds weer nieuwe dingen te ontdekken.
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Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er bij Scouting Nederland vijf speltakken. Hieronder ziet u
wanneer welke speltak een opkomst heeft. Voor de locaties e.d. kunt u kijken op de website
van Scouting Deurne onder de juiste speltak bij het kopje ‘programma’.
Bevers
Opkomst:

Zaterdag van 10.00u tot 12.00u

Welpen Shanti Horde (meisjes)
Opkomst:
Zaterdag van 10.00u tot 12.00u
Welpen Piet van Hoek Horde (jongens)
Opkomst:
Zaterdag van 13.30u tot 16.00u
Scouts
Opkomst:

Donderdag van 19.00u tot 21.00u

Explorers
Opkomst:

Vrijdag van 19.30u tot 22.00u

Roverscouts
Opkomst:

Vrijdag van 19.30u tot 22.30u

Naast de speltakken voor de jeugdleden, heeft Scouting Deurne ook twee speltakken voor
de volwassenen. De zogenaamde Stam en de Plusscouts. De Plusscouts zijn ‘rustend lid’ en
draaien zelf geen groep meer. Ze worden uitgenodigd voor de gezamenlijke activiteiten,
rommelmarkt, e.d. die jaarlijks georganiseerd worden. Veelal bestaan de Plusscouts uit
mensen die voorheen wel actief lid waren binnen scouting en graag nog binding willen
houden met de groep.
De Stam is een speltak die wél nog zelf groepdraaien. De groep bestaat uit leden die binnen
scouting veelal een vrijwilligersrol bekleden en zelf daarnaast nog groep willen draaien,
evenals leden die doorgegroeid zijn vanuit de jeugdspeltakken. De stam zet zich ook in voor
Scouting Deurne met het helpen organiseren of maken van bepaalde activiteiten. De groep
draait 1x in de maand op wisselende dagen van 20.00u tot 22.00u.
Voor meer informatie over onze verschillende speltakken of de programmalijsten, kunt u op
onze website kijken: www.scoutingdeurne.nl
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Samen stappen we met veel plezier op de wereld
af, dat verbindt ons onderling.

Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte
onze waarde.

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.

Uitdaging zoeken we in alles, om ons zo te
ontwikkelen tot zelfstandige scouts.

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn
we trots op elkaar.

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende
talenten van scouts te benutten.
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In de jungle gelden speciale wetten. Baloe vertelt Mowgli en Shanti er vaak over. In het
Scoutingspel krijgen welpen ook te maken met regels, beloftes en ceremoniën. Die geven de
opkomsten structuur en zorgen voor duidelijkheid.
Welpen die nieuw zijn bij Scouting en die zich bij de horde willen aansluiten, worden
geïnstalleerd. Tijdens deze feestelijke ceremonie dragen de nieuwe welpen een groene
blouse zonder insignes of das. Ze beloven dat ze een goede welp zullen zijn en dat ze zich
aan de afspraken van de wet en belofte zullen houden.
De welpen zeggen de tekst van de wet op, daarna de tekst van de belofte. Terwijl ze de tekst
opzeggen, maken de welpen de welpengroet en houden ze met hun linkerhand de totem
vast.
Welpenwet:
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.
Belofte:
Ik beloof mijn best te doen,
Een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
En me te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen!
Nadat de welpen de wet en belofte hebben afgelegd, spelden de leiding de insignes op. Ten
slotte krijgt de welp zijn das om. Daarvoor wordt een van de ouders van de welp naar voren
geroepen.
Omdat de welp tijdens de installatie zijn insignes en das krijgt, is het voor iedereen zichtbaar
dat hij bij de groep hoort. Dit is een belangrijk element van de installatie, maar een
ceremonie draait zeker nier alleen om uiterlijke kenmerken. Het belangrijkste zijn de belofte
en de acceptatie van de welp als lid van de horde.

Nieuwe blouses kunnen gekocht worden op scoutshop.nl
Het gaat om de Scoutfit Welpenblouse (groen). Wij adviseren om 1 à 2 maten
groter te bestellen dan de normaal gedragen kledingmaat, omdat hij vaak
meerdere jaren mee moet gaan.
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De Horderoep wordt normaal gehouden bij het begin en het einde van de opkomst van
welpen of een dag op een kamp. Het is een uiting
van vreugde van de welpen, van gehoorzaamheid
aan de Oude Wolven, het is een bedanken en een
belonen. Hieronder een beknopte omschrijving.
Opening:
-

De leiding fluit de welpen bijeen in een
kring of rij.

-

De welpen gaan in hun nesten voor de
leiding zitten. De houding die ze aan
moeten nemen, staat hiernaast verbeeld
op de afbeelding.

-

Elke gids (of hulpgids) meld bij de leiding
of zijn nest compleet is.

-

Vervolgens roept de leiding: Yala..! en maken de welpen dit woord af, door: hiii! te
roepen. Ondertussen gaan de welpen weer in een gebogen rij staan.

-

De leiding roept: ‘allemaal de horderoep!’ en de welpen gaan weer in de
wolvenhouding en roepen terug: ‘Akela, wij doen ons best!’.

-

De gidsen staat eerst op, maken met hun hand een saluut en zeggen: ‘Wij Djib, Djib,
Djib!’.

-

Vervolgens staat de rest van de horde op, maken ook een saluut en roepen: ‘Wij Dob,
Dob, Dob!’

-

Tezamen sluiten ze de opening door hun hand naar voren te bewegen en ‘WOEF’ te
roepen.

De wolvenhouding tijdens het openen

Betekenissen:
-

Yalahiii = wolventaal voor 'Laten wij gaan jagen'
Djib = 'doe je best' (Engels: DYB = Do Your Best)
Dob = 'doen ons best' (Engels: DOB = Do Our Best)

Sluiting:
Bij de sluiting gaat iedereen in een grote kring staan en doet zijn armen kruizen. Zo geeft
iedereen elkaar met gekruiste armen een hand. Dan worden de handen geschud en wensen
we elkaar een: goede jacht!
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Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell, geboren te
Londen op 22 februari 1857, was een luitenant-generaal in het
Britse leger, schrijver en de grondlegger van scouting. Om te
snappen hoe dit tot stand is gekomen, zullen we even kort
ingaan op zijn levensweg.
In zijn jeugd werd het al snel duidelijk dat school niet de plek
was voor Robert Baden-Powell. Het enige waar hij op school
goed in was, naast kunst en toneel, was het ontwijken van zijn
leraren om in het naastgelegen bos vis en konijnen te vangen en
te bereiden boven een onopvallend vuurtje. Omdat hij het
leuker vond de natuur in te trekken dan in de schoolbanken te zitten, is het ook niet zo gek
dat hij op 19-jarige leeftijd het leger in ging en vertrok naar India. Tijdens zijn tijd in het leger
schreef hij een boekje over ‘woodcraft’, dat wil zeggen jezelf kunnen redden in onbekend
terrein door vaardigheden als spoorzoeken, vuurmaken, koken, kamperen, je oriënteren met
kaart en kompas, touwverbindingen, EHBO, seinen enz.
Na zijn terugkeer uit het leger merkt hij dat dit door de jongensbeweging “Boys Brigade”
gebruikt werd. Echter vond hij dit niet geschikt en te militair en besloot het principe
‘scouting’ te ontwerpen voor jongens en uit te geven in een boek. Dit sloeg zo hard aan dat
er in alle haast een vereniging moest worden opgericht. Hiermee ontdekte hij zijn passie en
brak naar eigen zeggen het tweede deel van zijn leven aan.
In 1908 wordt de eerste (jongens)scoutinggroep opgericht. Waarna Koning Edward vroeg
aan Robert om zijn carrière in het leger stop te zetten en al zijn aandacht aan de
scoutingbeweging te schenken. Al snel werd scouting een internationaal fenomeen. In 1939
waren er al 3,3 miljoen scouts in meer dan 32 landen.
Baden-Powell: “Scouting is not Soldering” (Scouting is niet militair)
Met zijn beroep is het opvallend dat er zo weinig militairs in Scouting terecht is gekomen:
vooral wat namen, ceremonies en het uniform. Hij heeft het militaire zelf dan ook altijd
bestreden: niet de militaire-, maar de ‘vredes’verkenner was het voorbeeld voor Scouting,
zoals woudlopers, cowboys, Indianen en zeelieden.
Scouting draait volgens hem om het verkennen van de natuur en het leren door eigen
interesses, in plaats van het opgelegde, en daarin worden gestimuleerd. Ook vond hij het
belangrijk om te lekker te spelen en je vast te houden aan het ‘gewoon kind zijn’.
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Joseph Rudyard Kipling is de schrijver van het Jungleboek, dat
later gebruikt werd om het welpenverhaal van scouting mee
vorm te geven. Kipling werd geboren op 30 december 1865 in
Bombay, India, dat toen nog een Britse kolonie was.
Rudyard Kipling was een Indisch-Britse schrijver, journalist en
dichter. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld het Jungleboek, wat
bestaat uit een aantal verhalen over de jongen Mowgli, die door
de wolven wordt opgevoed. Tegenwoordig is het Jungleboek
vooral bekent door de films en tekenfilms die er, bv. door Walt
Disney, van gemaakt zijn. In deze films is het echter een
vriendelijk kinderverhaaltje, dat niet kan tippen aan de originele
verhalen van Rudyard, die realistischer en harder zijn. Kipling was erg voorzichtig met het
gebruik van zijn boeken, maar had zoveel vertrouwen in Baden-Powell, dat hij het verhaal
van Mowgli voor de welpen mocht gebruiken. Hij en Baden-Powell waren namelijk goede
vrienden.
In zijn jeugd werd hij, door zijn ouders, samen met zijn drie jaar jongere zus, naar het
thuisland Engeland gestuurd om daar een gedegen opvoeding te krijgen. Op zijn zeventiende
keerde Rudyard terug naar zijn vader en moeder in India. Daar werkte hij als journalist en
stond al snel bekend om zijn grappige en beschouwende artikelen. Daarna begon hij ook met
het schrijven van gedichten en verhalen, die in Engeland werden uitgegeven. Langzaam maar
zeker groeide Kipling uit tot één van Engelands bekendste schrijvers en één van de
voortrekkers van het Britse imperiale beleid.
In 1907 ontving Rudyard Kipling de Nobelprijs voor de Literatuur, één van de vele prijzen en
onderscheidingen die hij kreeg. Rudyard Kipling overleed op 18 januari 1936, in Londen,
Engeland.
Gezien zijn verbinding met het scouting verhaal, is het niet vreemd dat Joseph Rudyard
Kipling de naamgever is van veel scoutinggroepen, waaronder Scouting Rudyard Kipling uit
Nuenen.
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In 1967 kwam Disney met de animatiefilm Jungle Boek,
die qua verhaal echter sterk afweek van Kiplings verhaal.
Eveneens in 1967 verscheen in de Sovjet-Unie een
animatiefilm over het jungleboek getiteld Mowgli. De
film bestaat uit vijf losse verhalen van elk ongeveer 20
minuten. Deze animatiefilm volgt het boek vrij
nauwkeurig.
In 2016 kwam er ook een nieuwe verfilming uit
genaamd The Jungle Book. Het verhaal in deze film pakt
al meer terug naar de originele boeken, maar gebruikt
ook nog onderdelen van de eerdere Disneyfilm. Helaas
heeft deze film een kijkadvies voor kinderen vanaf 12
jaar.
Akela, de leider van de wolven.

Enkele verschillen tussen de film en het originele
boek:
-

-

-

-

Koning Lowie(apenkoning) komt niet voor in het boek van Kipling. Disney heeft dit
karakter zelfverzonnen. Wel heb je in het boek de Bandar-log (mensenapen), de
vijanden van Mowgli en zijn vrienden.
Rama is de naam van Vader Wolf in de Disneyfilm, maar in het boek is Rama de
koning van de buffels.
Junior (de baby olifant) is ook een karakter verzonnen door Disney.
Kaa is in het originele boek één van de sterkste en oudste dieren. Hij is een van de
hoofdpersonen en een vriend van Mowgli. In de Disneyfilm wordt Kaa echter
neergezet als een hongerige jager die Mowgli wil opeten.
Thuu is een witte cobra die alleen voorkomt in het originele boek. In het boek is hij
blind en is het gif in zijn tanden opgedroogd. Hij is de bewaker van de Anku staf.
Mang is een vleermuis die als het ware de nachtwacht over de Jungle doet. Overdag
neemt Chil deze taak op zich. Mang komt amper voor in het boek en in de film
helemaal niet.
Chil is een wouwvogel. Hij komt niet voor in de Disneyfilm, maar helpt Mowgli wel in
het boek. Hij vliegt elke dag boven de jungle op zoek naar een prooi.
Jacala is een krokodil en komt ook niet voor in de Disneyfilm. In het boek zou Mowgli
een mes gebroken hebben op de rug van Jacala.
Tabaqui is een jakhals en het hulpje van Shere-Khan. Hij eet de resten die andere
dieren hebben achtergelaten. Tabaqui komt niet voor in de film.
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In Deurne heeft Piet van Hoek na de tweede wereldoorlog Scouting Deurne heropgericht. De
groep bestond toen nog uit de welpen en de verkenners. Om Piet van Hoek te gedenken in
zijn bijdrage voor Scouting Deurne, draagt onze speltak sindsdien zijn naam als onze Horde
naam. De oorspronkelijke grondleggers van de verkennerij in Deurne waren kapelaan Van
Kemenade en Harrie van der Burgt in 1934.
Baden-Powell introduceerde een aantal "welpengebruiken", waarvan een deel tot op de dag
van vandaag internationaal nog gebruikt wordt. Één daarvan is het geven van welpennamen
aan de leiding. Als leiding van deze horde dragen wij dus zelf allemaal een naam van een
jungledier. We zullen ons even voorstellen:
Thuu de witte cobra
Thuu is onze veteraan uit de groep. Geboren in 1985 en lid van
Scouting Deurne sinds hij zelf een welpje was. Hij is onze
langstlopende leiding namelijk sinds 2006, en weet het echte reilen
en zeilen van een groep. Hij vindt het dan ook erg leuk om code en
traditie in stand te houden, maar wel nieuwe technieken bij te
leren. In het dagelijks leven is Thuu werkzaam als uitvoerder in de
gas-, water- en elektraleidingen.
Kaa de tijgerpython
Kaa is de creatieveling van de groep. Geboren in 1992 en inmiddels
ook al 20 jaar lid van Scouting Deurne. Zij is al sinds 2009 leiding bij
de welpen en heeft nog steeds genoeg ideeën voor leuke
programma’s. Kaa weet ook alles over het jungleboek en zijn
dieren en de doorlopende leerlijn binnen Scouting Nederland.
In het dagelijks leven is Kaa werkzaam als docent beeldende kunst
op een middelbare school en als autonoom kunstenaar.
Jacala de krokodil
Jacala is onze officiële zorgmeester en ‘af-en-toe-aanwezige’
leiding. Geboren in 1995 en ook al een ruime 17 jaar lid van
Scouting Deurne. Ondertussen is hij ook al sinds 2014 leiding bij de
welpen. Jacala is naast de welpen ook vaak te vinden op
(inter)nationale scoutingactiviteiten. Hij houdt altijd een oogje in
het zeil om zeker te weten dat alles veilig verloopt. In het dagelijks
leven geeft de functie omschrijving van Jacala aan dat hij als PLCsoftware engineer werkzaam is.
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Chil de wouwvogel
Chil is onze echte sfeermaker. Geboren in 1993 en een echt
scouting kindje. Hij is namelijk al meer dan 20 jaar bij Scouting
Deurne te vinden. Begonnen bij de welpen als helpend handje,
maar sinds 2016 volwaardig leiding. Chil houdt wel van een feestje
en draait het liefst altijd feestmuziek. Hij gaat graag samen met de
welpen vrolijk op stap.
In het dagelijks leven is Chil werkzaam bij de kwaliteitsdienst van
SauceCompany in Deurne.

Mang de vleermuis
Mang is de technicus van ons allen. Geboren in 1996 is hij de
Benjamin van ons kaderteam. Evenals Chil is hij al sinds 2016 leiding
bij de welpen en bijna 15 jaar lid bij Scouting Deurne. Mang brengt
zijn interesses graag over op de welpen en geeft ze veel nieuwe
ideeën mee.
In het dagelijkse leven is Mang werkzaam in game development en
als freelance software engineer.

Tabaqui de jakhals
Tabaqui is onze parttime leiding. Geboren in 1986 met een echt
hart voor Scouting. Samen met Thuu is het destijds als kind bij de
welpen begonnen en hij voelt zich er nog steeds thuis! Wanneer hij
kan, komt hij dan ook graag langs om gezellig spelletjes te spelen
en verhalen te vertellen.
In het dagelijks leven is Tabaqui een befaamde YouTube’er met
duizenden volgers. Zijn youtube schuilnaam is: Tabaqui86

Rikki Tikki Tavi de Mangoest
Rikki Tikki Tavi is ons meest gloednieuwe leiding. Geboren in 1993
en speciaal overgevlogen vanuit de Zeilberg, wilde hij ons graag
komen ondersteunen. Hij heeft nog nooit eerder op scouting
gezeten, maar heeft daar ondertussen zo’n spijt van, dat hij nooit
meer weg wil! Samen met de welpen leert hij alles over de jungle.
In het dagelijkse leven is Rikki Tikki Tavi werkzaam als logistiek
medewerker bij een elektrotechnisch bedrijf.
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En dit is de wet van de jungle
als de hemel zo oud en zo rijk,
en de wolf die ze volgt blijft in leven,
en de wolf die ze schendt wordt een lijk.
Als een plant die zich slingert rond de bomen,
is er altijd de wet om ons heen.
Want de macht van de wolf is de horde
en de horde is sterk door de wolf.
led're dag van je neus tot je staarttip,
schrob je vacht, scherp je klauw, adem diep.
Bedenk de dag is voor het jagen,
kan slechts jagen wie in de nacht sliep.
Tabaqui volgt de tijger en bedelt,
maar jij wolf als je snor is volgroeid:
't is de wet, je moet zelf leren jagen,
en je prooi kunnen vangen zoals 't moet.
Om zijn ouderdom en om zijn listen,
om zijn wijsheid en ook om zijn kracht,
in al wat de wet mocht verzwijgen,
is het woord van de leider van kracht.
Want talrijk zijn de wetten van de jungle
als de sterren in een heldere nacht,
en ze houden de horde in leven,
en ze helpen de wolven op jacht.

- uit The Law of the Jungle door Rudyard Kipling
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Het meest herkenbare onderdeel van scouting is het uniform. Naast een blouse dragen we
ook een scoutingdas met dasriem en een blauwe scoutfit- of spijkerbroek. De kleur van de
blouse hangt in Nederland af van de speltak (bij de welpen is dit een groene blouse) en
iedere lokale groep heeft zijn eigen daskleur en -patroon. Scouting Deurne heeft
bijvoorbeeld een blauwe das met een witte streep.
Het dragen van een uniform is bij de scoutinggroepen wereldwijd gebruikelijk. Het sluit aan
bij de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, geaardheid, religie of
huidskleur. Daarnaast zorgt het uniform voor herkenning, het is dan makkelijk te zien we
welke groep of speltak iemand zit. Tevens zijn de Scoutfit blouses erop gemaakt dat ze tegen
een stootje kunnen en vies mogen worden. Omdat een uniform ook kostbaar is in de
aanschaf, hebben wij de regel deze ten alle tijden compleet te dragen tijdens het
groepdraaien.
Naast de blouse hanteren wij zelf ook een zomeruniform. Daarbij vervangen wij de
welpenblouse voor een luchtige, groene polo. Op de achterkant van de polo staat het
Scouting Deurne logo afgedrukt. Wij hebben daarvoor gekozen omdat in de zomermaanden
de blouse nog wel eens warm kan zijn. Op deze manier zijn we nog steeds gelijkwaardig en
herkenbaar als scouting en groep. Samen met de polo wordt uiteraard nog steeds de
scoutingdas en dasriem gedragen. Op de polo’s zelf mogen géén insignes geplaatst worden.
Die zijn alleen voor op de blouse.

De polo’s zijn bij ons te koop voor €20,- per stuk en
verkrijgbaar in de maten 130-140 en 150-160. Uiteraard
is er altijd een mogelijkheid om te passen. De aanschaf
van een polo is niet verplicht, maar we verwachten wel
dat de welp met mooi weer dan gewoon in uniform
naar scouting komt.

LET OP: Bij sommige (gezamenlijke) activiteiten wordt
er gevraagd om in uniform te komen (staat vaak
vermeld in een brief), daarbij gaat het altijd om de
blouse! Tenzij aangegeven wordt dat een zomeruniform
toegestaan is.
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De welpenblouse met insignes. Mochten er toch vragen zijn, stel ze dan gerust.

Insignes zijn een leuke manier om welpen te belonen voor hun inzet bij Scouting. Welpen
zijn erg trots als ze insignes op hun blouse mogen dragen. Hieronder staat een afbeelding
met de locaties van de insignes aangegeven.

De welpeninsignes passen bij de doorlopende leerlijn van Scouting Nederland waarbij de
scouts van de Bevers tot de Roverscouts kennis en vaardigheden opdoen. Bij de bevers
hebben de kinderen al kennisgemaakt met een voorloper van de insignes: de beverbadges.
Hierbij doen de bevers een aantal activiteiten rondom een bepaald thema, gekoppeld aan
een themafiguur uit Hotsjitonia. Het gaat hierbij vooral om het met elkaar ervaren en doen
van activiteiten.
Bij de welpen draait het behalen van een insigne vooral om het kennismaken met de
verschillende activiteiten zodat zij zich breed kunnen oriënteren en anders dan bij de bevers
moeten ze ook laten zien dat ze de vaardigheid beheersen. Op die manier worden welpen
voorbereid op de volgende speltak. Bij de scouts gaan de insignes namelijk, na een brede
basis, de diepte in.
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Teken zijn mijten, kleine spinachtige (een halve tot enkele millimeters) die zich voeden met
het bloed van mens en dier. Ze reageren op warmte, beweging en adem en laten zich op
mens of dier vallen. Ze bijten zich in de huid vast en zuigen bloed op. Na maximaal drie
dagen laten ze zich vanzelf weer vallen.
Sommige teken dragen een bacterie bij zich en kunnen zo de ziekte van Lyme overbrengen.
De besmetting vindt meestal na een etmaal plaats. Het is dus van groot belang dat de teek
binnen 24 uur wordt verwijderd.
Teken kunnen overal op het lichaam bijten, maar hebben voorkeur voor de liezen,
knieholtes, oksels, de randen van uw ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de
nek. Het is lastig om zonder in de teek te knijpen deze te verwijderen. Een teek kan goed
worden verwijderd met behulp van een speciale tekenpincet (te koop bij de drogist en
apotheek). Dit is een pincet met vrij brede, platte bek, die zich automatisch sluit. De pincet
moet van voren om de kop van de teek gezet worden tot vrijwel in de huid van het
slachtoffer. De pincet knijpt zichzelf vast, de teek kan dan voorzichtig uit de huid getrokken
worden (niet hard trekken). Het is een fabeltje dat je zou moeten draaien terwijl je trekt: een
teek heeft immers uitsluitend rechte monddelen. Als je zou draaien heb je altijd zijdelingse
beweging, waardoor de kans op infectie alleen maar zou toenemen.
Noteer de tekenbeet en de plaats waar de teek heeft gezeten, in je agenda. Houd de plek
voor 3 maanden in de gaten. Is er in die periode sprake van griepverschijnselen of een rode
kring rond de beet, ga dan op controle bij de huisarts.
Wij raden aan om na het groepdraaien eventueel te controleren op teken. Voornamelijk in
het tekenseizoen (april-oktober). Op zomerkamp voeren wij elke avond een tekencontrole
uit, wordt er een teek gevonden? Dan wordt deze verwijderd en er een formulier ingevuld
met de gegevens. U krijgt die als ouder mee naar huis om in de gaten te houden.
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Op kamp gaan is voor veel welpen het hoogtepunt van het jaar. Ze slapen en spelen op een
andere plek en zijn bijna een week van huis. Dat betekent echter ook dat het heel spannend
kan zijn voor een aantal leden.
In de zomervakantie gaan wij vaak de eerste óf de laatste week op kamp. Daarbij vertrekken
we veelal op de zaterdagmiddag. Het kamp duurt tot vrijdag avond, dan mogen de ouders,
broertjes of zusjes allemaal komen om de afsluiting mee te maken. Er is dan een speciale
bonte avond georganiseerd.
Op verzoek gaan wij als leiding voor aanvang van het kamp nog even langs bij de
ouders/welpen. Dit om wat zaken door te spreken en toe te lichten.
Voor het kamp geldt nog een aparte contributie. Het bedrag daarvan kan je terugvinden op
de website van Scouting Deurne.
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Weekend
✓ Luchtbed (geen stretcher)
✓ Slaapzak

Kamp
✓ Spullen verpakken in een stevige
koffer/tas.

✓ Toiletspullen

✓ Luchtbed (geen stretcher + evt. pomp)

✓ Pyjama (denkt u wel aan reserve voor

✓ Slaapzak

ongelukjes)

✓ Toiletspullen

✓ Voldoende ondergoed

✓ Pyjama

✓ Zakdoek

✓ Handdoeken/ badlaken/ washandjes

✓ Regenkleding

✓ Voldoende ondergoed (denkt u wel aan

✓ Shirtje

reserve voor ongelukjes)?

✓ Warme trui

✓ Zakdoeken

✓ Lange broek

✓ T-shirtjes/ blouses

✓ 1 paar stevige schoenen

✓ Warme trui

✓ Compleet uniform

✓ Broeken, zowel lange als korte

✓ Zaklamp

✓ Sokken voor de hele week!!!

✓ Boek/knuffel

✓ 1 paar stevige loopschoenen

✓ Evt. luiers

✓ evt. laarzen (dit zijn geen loopschoenen)

✓ Evt. medicatie (inleveren bij de leiding)

✓ Zwemkleding (evt. zwembandjes)
✓ Compleet uniform (aan bij vertrek)
✓ Regenkleding
✓ Pet (vooral bij heet weer)
✓ Zaklamp (evt. reserve batterijen)
✓ Boek/knuffel
✓ Evt. luiers
✓ Veiligheidsspelden
✓ Gemerkte zak voor vuile was
✓ Leesboek/ spelletje voor de vrije
momenten
✓ Stevig rugzakje
✓ Veldfles (indien voorhanden)
✓ 2 theedoeken
✓ Muggenstift (inleveren bij de leiding)
✓ Evt. medicatie (inleveren bij de leiding)
✓ Zonnebrand neemt de leiding mee!
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Wil jij graag je spreekbeurt houden over scouting? Dat vinden wij nou leuk om te horen!
Natuurlijk hebben we bij scouting een paar dingetjes geregeld zodat jij alles kan krijgen wat
je nodig hebt. We hebben bij de scoutshop een speciaal welpen spreekbeurt pakket. Daar
zitten allemaal leuke dingen in:
- Een mooie poster met leuke foto’s van Scouting, die je in de klas kan ophangen.
- Op de achterkant van de poster staan interessante weetjes over Scouting in
Nederland en in de rest van de wereld, handig voor de voorbereiding.
- Tips over het houden van een spreekbeurt.
- Een leuke Scoutingpagina vol uitdagingen die je kunt kopiëren voor al je klasgenoten.
- Het Scouting magazine Scouty (voor welpen).
- En bovendien een leuk cadeautje dat je kunt uitdelen aan je klasgenoten.
Er zit ook nog een speciale spreekbeurtkaart in het pakket. Op die
kaart kan je juf of meester je cijfer zetten. Als je deze terugstuurt
naar Scouting kan je een geweldige spreekbeurtbadge verdienen
zoals hiernaast afgebeeld!
Op de site van scouting Nederland kun je ook nog veel meer vinden.
Ook voor het spreekbeurt pakket ga je naar het volgende adres:
https://www.scouting.nl/over-scouting/spreekbeurt
Op die site staan nog veel leuke filmpjes om te laten zien tijdens je spreekbeurt. Ook staat er
een opzet in voor een PowerPoint. Die hoef je verder alleen nog maar in te vullen met wat jij
belangrijk vindt. En natuurlijk kan je daar nog veel meer informatie vinden over scouting.
Uiteraard staan wij als jouw leiding ook open voor vragen, dus als je iets wilt weten of
vragen stap gerust op ons af. Wij zijn er immers om jullie te helpen.

Iedere week beleven alle kinderen en jongeren de meest uitdagende activiteiten bij onze
Scoutinggroep. Om al die activiteiten mogelijk te maken zijn er ieder jaar een aantal kleine
en grotere klussen waarbij we wat hulp kunnen gebruiken.
Leiding geven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt, meewerken om een groot
internationaal kamp te organiseren of gewoon een klusje doen op het moment dat het je
uitkomt. Zelfs als je je maar een uurtje per maand of één keer per jaar kunt inzetten, ben je
voor Scouting al een supervrijwilliger!
Bij Scouting kun je je op eindeloos veel manieren inzetten als vrijwilliger. De meeste
Scoutingvrijwilligers ken je waarschijnlijk als leidinggevenden van een groep kinderen of
jongeren. Maar wist je dat je je ook met andere kwaliteiten enorm goed kunt inzetten? Wat
dacht je van het helpen bij het bouwen van een website, een klus in het bestuur van een
Scoutinggroep of helpen organiseren van bijzondere activiteiten?
Er is altijd wat te doen.

Heb je interesse om Scouting Deurne
te helpen op een manier? Trek ons dan
even aan de mouw en we vinden
gegarandeerd een passende rol!
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Email:

welpenj@scoutingdeurne.nl
Telefoon:

Thuu: 06 307 873 34
Kaa: 06 467 244 91
Chil: 06 232 039 86

Scoutcentrum de Muggenhof

Albert Schweitzerstraat 38
5751 ME Deurne
Tel: (0493) 31 14 79
Postadres

Scouting Deurne
Postbus 305
5750 AH Deurne
E-Mail

secretaris@scoutingdeurne.nl
verhuur@scoutingdeurne.nl
Kampeerterrein ’t Uilenbos

Suezlaan 5a
5752 RC Deurne
Website

www.scoutingdeurne.nl
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