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Scouting Deurne 
Albert Schweitzerstraat 38 
5751 ME Deurne 
www.scoutingdeurne.nl  
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NL90 INGB 0007 2331 45 
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Secretaris (Renée) 
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        Deurne, 14 september 2022 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Beste leden van Scouting Deurne, 
 
Op zondag 2 oktober 2022 vindt onze jaarlijkse open dag plaats. Uiteraard zijn alle 
leden welkom op deze open dag. Heb jij altijd al aan je familie willen laten zien wat 
scouting is? Of heb je misschien vriendjes of vriendinnetjes die nieuwsgierig zijn naar 
scouting? Trek als trotse scout je uniform aan en neem ze mee op de open dag! 
 

Aanmeldlinks per speltak:  
Laat even weten als je deze dag aanwezig bent, door je aan te melden via 
onderstaande link: 
- Bevers: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-bevers/  
- Welpen Shanti horde: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-welpenm/  
- Welpen Piet van Hoek horde: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-welpenj/  
- Scouts: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-scouts/  
- Explorers: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-explorers/  
- Roverscouts: https://www.scoutingdeurne.nl/aanmelden-roverscouts/  
 

Hoe ziet de dag eruit? 
De open dag heeft een vrije inloop met verschillende gave activiteiten van 13:00 uur 
tot 16:00 uur. Denk aan activiteiten als: oefenen met een firesteel, het schieten met 
een katapult, een gave speurtocht lopen en nog veel meer! Speel samen met je familie 
of vrienden en wie weet verdien je nog wel een leuk prijsje…  
 

Voor ouders en familie is er ook de mogelijkheid om leiding te spreken en informatie 
te verkrijgen onder het genot van een kopje koffie of ander drankje.  
 

Wat kan jij doen voor Scouting Deurne? 
Als vereniging is het altijd leuk als we kunnen groeien, maar zonder jullie gaat dat niet! 
Jullie zijn het hart van onze vereniging en zijn er altijd bij voor de gezelligheid en leuke 
activiteiten. Wie kan er dus beter over vertellen dan jullie zelf? Je kunt ons helpen 
door bijvoorbeeld vriendjes of vriendinnetjes mee naar de open dag te nemen, op 
school te vertellen over Scouting Deurne of meld je aan als leiding of vrijwilliger 
(volwassenen). We hebben voor iedereen een plek in onze Scouting familie!  
 

Vrijwilligers gezocht! 
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. 
 

Leidinggeven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt of 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 Deurne al een supervrijwilliger!  
 

We hopen op een actieve en gezellige dag met iedereen, dus kom vooral langs! 
 
 
Met vriendelijke scoutinggroetjes, 
 
De organisatie open dag 2022 
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