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UITNODIGING INSTALLATIEWEEKEND! 

 
Datum: 20 december 2022 
Betreft: Installatieweekend 13 t/m 15 januari 
  

 
Beste Ouders en Welpen, 
 
De jaarlijkse installatie staat weer voor de deur. Tijdens de installatie zullen alle nieuwe jongens en 
meisjes geïnstalleerd worden tot echte Welpen. Daarnaast zullen enkele Welpen tot (hulp-)gids 
worden geïnstalleerd.  
 
Wij nodigen jullie dan ook graag uit om op vrijdagavond 13 januari 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. Na de installatie gaan we nog een avondprogramma doen met 
zijn alle, dit zal duren tot ongeveer 22.30 uur. We zouden het leuk vinden als alle aanwezige mee 
doen met dit spel. Daarna gaan alle ouders naar huis en blijven de kinderen voor het weekend. Het 
weekend duurt tot zondag 15 januari 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 / Zwarte spijkerbroek 
• Groepsdas 
 
De Welpenblouse kan gekocht worden bij de Scoutshop aan de Cahorslaan 20 in Eindhoven 
(Achtse Barrier). De openingstijden van de Scoutshop staan op www.scoutshop.nl.  
 
Insignes en een das worden tijdens de installatie uitgereikt. Welpen die hun das kwijt zijn, kunnen 
bij ons voor € 14,- een nieuwe kopen. De grijze T-shirts, vesten en truien kunnen ook bij ons 
aangeschaft worden. 
 
De kinderen die geïnstalleerd worden zijn: Eef, Julan, Thomas, Bas, Cas, Luuk en Roan. Verder 
worden Owen, Noah, Brenn en Lexi geïnstalleerd als hulp-gids en Emma, Jochem en Niek 
Swinkels als gids.  
 
Verder zijn we nog op zoek naar ouders die zaterdag 14 januari ons kunnen brengen en halen 
naar het programma. Laat ons even weten als dat kan. 
 
Bijgevoegd vind je een brief met informatie over het weekend. Als je nog vragen hebt, kun je ons 
altijd bellen:  
 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
De welpenleiding,  
 
Rens Brugmans   
Maikel de Vries    
Christy Vermeulen   
Stefan van Diesen   
Erwin Zwenger   
 
Bijlage: Informatieblad installatieweekend 
 
 

Welpenwet 
 
Een welp speelt samen  
met anderen in de rimboe 
is eerlijk, vriendelijk, zet door 
en is goed voor de natuur. 

http://www.scoutshop.nl/
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Informatieblad voor het weekend 

 
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 13 januari om 20.00 uur op de 
blokhut. Op zondag 15 januari om 12.00 uur is het afgelopen. 
 
Bagagelijst voor het weekend: 
Voorzie alle 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 / borstel (en gel) 
o Handdoeken 
o Uniform 
o Zaklamp + batterijen 
o Leesboek, puzzelboekje enz.  

o Washand 
o Zwemkleding 
o Korte broek 
o Lange broek 
o T-shirts 
o Warme trui 
o Ondergoed 
o Sokken 
o Wandel/berg-schoenen 
o Regenkleding 
o Slippers/sloffen 

o  evt medicijnen, altijd melden aan de leiding! Gebruik toelichten.  
 
 

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

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

• Kinderen moeten elke week hun uniform aan hebben. 

• Kinderen mogen geen zakmes; geen vuur; geen snoep en geen geld meenemen. Als er 
getrakteerd word, mogen de kinderen wel snoep meenemen. (Deze dient dan te worden 
ingeleverd bij de Leiding) 

 


