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Heeze, Nov. 2019  
 
 
Betreft: Installatie nieuwe verkenners 
 
 
Beste ouders en verkenners, 
 
Over een paar weken is het alweer zover, dan worden onze nieuwe verkenners 
geïnstalleerd. Voor de meeste is dit een spannende dag, want vanaf dat moment 
worden het ‘echte’ verkenners. 
 
Om op die ochtend alles goed te laten verlopen, zijn hier nog een aantal 
belangrijke punten: 

• De installatie begint zondag 15 december om 10.00 uur. 

• Vanaf 9.30 uur zijn alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en iedereen 
die wil komen kijken van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. 

• Voor de aanschaf van het uniform moeten jullie zelf zorgen. 

• Het uniform moet uiterlijk 23 november bij de staf ingeleverd worden, zodat 
wij kunnen controleren of alles compleet is. Wij bewaren het uniform tot de 
installatie. 

 
Het uniform 
Het uniform bestaat uit verschillende onderdelen: 

• Verkennersblouse 

• Scouting Heeze Pet (te koop bij scouting Heeze) 

• Groepsdas (Margret Rose) 

• Dasring 

• Groepsnaambandje (te koop bij scouting Heeze) 

• Speltakteken Scouts 

• Scouting Nederland insigne 

• Nederlandse vlag 

• Eventueel Europese en/of Brabantse vlag 
 
De insignes worden tijdens de installatie op de blouse gespeld. Na de installatie 
kunnen alle insignes op de blouse genaaid worden. 
(Zitten de insignes al op de blouse dan hoeven die er natuurlijk niet af) 
  
Voor degene die hun uniform niet bij de scoutmobile gekocht hebben, de 
scoutshop in Eindhoven (Cahorslaan 20) is maandagavond, woensdagmiddag en 
donderdagavond geopend. Zij weten precies wat je nodig hebt en hebben bijna 
alles op voorraad. (sommige dingen moeten ze bestellen dus zorg ervoor dat je 
niet tot de laatste week wacht) 
Of via de website van scouting nederland 
 
Mochten en nog vragen zijn dan kunnen jullie mij altijd nog even bellen. 
  
Namens de staf, met vriendelijke groeten, 
 
Arjan Gijsbers. 
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