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Beste ouder(s)/verzorger(s) en welp(-en), 
 
 
Op zaterdag 1 oktober 2022 begint voor ons officieel het nieuwe seizoen met de 
eerste bijeenkomst. Hierbij de extra informatie over het groepdraaien t/m februari 
2023. Elke week draaien we op een andere locatie met een bijpassende activiteit. We 
verzamelen daar tussen 13.15 en 13.30 uur en om 16.00 uur kan de welp daar ook 
opgehaald worden. De locaties waar we draaien zijn terug te vinden op: 
https://www.scoutingdeurne.nl/kalender/  
 
Gebruikte locaties in thema: 
Wolvenhol  =  Blokhut A. Schweitzerstr. 
Guha grotten = De Bikkels (verzamelen: receptie Recreatiecentrum Euroase, Vlierden) 
Nishaani plaats = ’t Uilenbos (verzamelen: huisje Uilenbos, Suezlaan) 
Talaab poel = Walsbergse bos (verzamelen: huisje Uilebos, Suezlaan) 
Khaali Jagah vlakte = Zandbos (verzamelen: boswachterswoning, Helmondsingel) 
Raadsrots  = Liesselse bossen (verzamelen ingang Vreekwijk) 
Haveli  = Rijtvenbos (verzamelen parkeerplaats Rijtven) 
Waingoenga rivier = Buntven (verzamelen slagboom Buntven) 
Emaarate ruïne =  Kasteelpark (verzamelen op de blokhut) 

 
Enkele algemene afspraken: 

• Het uniform is kostbaar in de aanschaf en zorgt voor uniformiteit; 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 via een mailtje naar welpenj@scoutingdeurne.nl als de welp 
een zaterdag niet kan komen, dan staan wij niet onnodig te wachten. 

• We zijn vaak in het bos aan het spelen, maar kunnen ook een looptocht(je) gaan 
doen. Zorg dus dat je geschikte loopschoenen aan hebt (géén laarzen, open 
schoenen of klompen)!  

• Er zijn verschillende programma’s die afwijken van ons standaard groepdraaien, 
meer informatie volgt voorafgaand dan altijd per brief. Hieronder alvast een 
samenvatting van bijzondere bijeenkomsten: 
 
Donderdagavond 20 oktober: Ouderavond 
Deze avond organiseren wij elk jaar speciaal voor de ouders. Wij stellen ons even 
voor en 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. Aanvang: 19.30u op de blokhut.  
 
Zaterdag 5 en zondag 6 november: Installatieweekend 
Tijdens dit weekend worden nieuwe welpen geïnstalleerd volgens traditie en 
opgenomen in de groep. De tijden van het weekend zijn van zaterdag 10u t/m zondag 
12 uur. Meer informatie volgt op de ouderavond en per brief.   
 
Nieuwjaarsactiviteit (eerste weekend januari): 
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.   
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Insignedagen: 
Over het jaar verspreid hebben we verschillende bijeenkomsten ingepland om aan 
de insignes 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 in de kalender d.m.v. een ‘*’, dan kan de welp daar zelf rekening mee houden. 
Het insigne dat we dit jaar extra aanbieden is: het EHBO-insigne en 
Spoorzoekersinsigne. De insignes die we jaarslijk doen zijn het knoopinsigne en 
het kampvuur-insigne (die laatste alleen voor de oudsten welpen).  

 

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. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Welpenkader Piet van Hoek Horde 
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