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UITNODIGING INSTALLATIEWEEKEND! 

 

Beste Ouders en Welpen, 

 

Omdat we tijdens het jaar een hoop nieuwe kinderen erbij hebben gekregen, hebben we besloten 

om een 2
e

 installatie ronde te houden. Tijdens de installatie zullen alle nieuwe jongens en meisjes 

geïnstalleerd worden tot echte Welpen.  Ook deze keer maken we er een heus weekend van. 

 

Wij nodigen jullie dan ook graag uit om op vrijdagavond 16 mei om 20.00 uur op de blokhut 

aanwezig te zijn. Natuurlijk zijn alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes en 

vriendjes ook van harte welkom. De installatie zal duren tot ongeveer 22.00 uur. Daarna gaan alle 

ouders naar huis en blijven de kinderen voor het weekend. Het weekend duurt tot zondag 18 mei 

tot 12.00 uur. 

 

Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de installatie, zoals ook iedere zaterdag, in compleet 

uniform verschijnt. Een compleet uniform bestaat uit: 

• Welpenblouse 

• Blauwe (spijker-)broek 

• Groepsdas 

 

De Welpenblouse kan gekocht worden bij de Scoutshop aan de Cahorslaan 20 in Eindhoven 

(Achtse barrier). De openingstijden van de Scoutshop zijn te vinden op www.scoutshop.nl  

 

Insignes en een das worden tijdens de installatie uitgereikt. Welpen die hun das kwijt zijn, kunnen 

bij ons voor € 12.50 een nieuwe kopen. 

 

Bijgevoegd vind je een brief met informatie over het weekend. 

 

Als je nog vragen hebt, kun je ons altijd bellen:  

 

Groetjes, 

De welpenleiding 

 

Rens Brugmans   06 - 34277868 

Sarah van Rossem  06 – 54702293 

Max Smits                     06 – 57030507  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welpenwet 

 

Een welp speelt samen  

met anderen in de rimboe 

is eerlijk, vriendelijk, houdt vol 

en is goed voor de natuur. 



 

Informatieblad voor het weekend van 16 t/m 18 mei 

 
Wat is een weekend? 

Een weekend bij de welpen is eigenlijk te vergelijken met een kort kamp. 
Je blijft dan met de andere welpen slapen in een blokhut. Ook ontbijten 
en eten we natuurlijk samen. Dit is altijd heel gezellig. We hebben zo 
meer tijd om leuke activiteiten te doen. Op een gewone zaterdag bij de 
welpen heb je maar 2 uur om iets te doen, op een weekend hebben we 
de hele dag. We kunnen dan gave dingen doen die we anders niet 
kunnen doen. 
 
Deze keer blijven we slapen op onze eigen blokhut aan de Europalaan 
5. We verwachten jullie op vrijdagavond 16 mei om 20.00 uur op de 
blokhut.  
 
Op zondag 18 mei om 12.00 uur is het afgelopen. 
 
Bagagelijst voor het weekend: 
Voorzie zoveel mogelijk spullen van je naam 
(Tip: pak de tas samen met uw kind in) 
o matje/luchtbed 
o luchtbedpomp 
o slaapzak 
o kussen 
o knuffel 
o pyjama 
o zeep  
o tandenborstel + tandpasta 
o kam (en gel) 
o handdoeken 
o uniform 
o zaklamp + batterijen 
o leesboek, puzzelboekje enz. 
o spelletje  
o evt medicijnen, altijd melden aan de 
leiding! Gebruik toelichten. 

o washand 
o zwembroek 
o korte broek 
o lange broek 
o T-shirts 
o warme trui 
o ondergoed 
o sokken 
o extra schoenen 
o regenkleding 
o theedoek! 
o slippers / sloffen 
o           zwembroek / badpak 
 
 
 

  
 

• Er moet bij de leiding worden afgebeld als kinderen niet kunnen komen. 

• Kinderen hebben nodig: hun uniform, goede schoenen en kleren die tegen een stootje 
kunnen.  

• Kinderen moeten elke week hun uniform aan hebben: welpenblouse met insignes en 
das. 

• Kinderen mogen geen zakmes; geen vuur; geen snoep en geen geld meenemen. Als er 
getrakteerd word, mogen de kinderen wel snoep meenemen.  

 
 


