
 

	

 
 
Contactpersoon welpen: 
Timo Bour 
Molenstraat 8 
5591HB Heeze 
Tel. (06) 13 54 00 75 
welp@nicasius.nl 
 
Secretariaat groep: 
Birgit de Vaan 
Jan Steenlaan 5 
5591AH Heeze 
Tel. 06 50 91 22 85 
secretariaat@nicasius.nl 
 
Blokhut: 
Den Ekelhoek 
Ekelpad 2 Heeze 
Tel. (040) 226 38 24 

 

	
Heeze, 6 november 2019 
 
 
Betreft: Installatieweekend 
 
 
Beste ouders en welpen, 
 
Het eerste welpenweekend van dit seizoen zit er alweer aan te komen. Dit weekend 
vindt plaats op 15, 16 en 17 november. Het begint op vrijdagavond om 19:00 uur. 
Op zondagochtend om 10.00 uur vindt de installatie van de nieuwe welpen plaats, 
de installatie zal tot ongeveer 11.00 uur duren. 
Alle ouders zijn daarbij uitgenodigd, we zullen zorgen dat de koffie klaarstaat.  
Als uw kind geïnstalleerd wordt, willen we graag het uniform met alle insignes, 
das en pet op zaterdag 9 november op de blokhut hebben, zodat we kunnen 
controleren of het allemaal compleet is.  
De kosten voor dit weekend bedragen €10,- en dit kan bij aanvang betaald worden. 
Ga je niet mee op weekend graag afmelden vóór dinsdag 12 november i.v.m. 
boodschappen etc. Bij een te late afmelding moeten de kosten voor dit weekend 
toch betaald worden.  
 
We hebben voor dit weekend weer een hoop leuke dingen gepland staan voor jullie, 
in het thema van Expeditie Robinson! We zullen vrijdagavond beginnen met een 
spannend smokkelspel, waardoor jullie achter je nesten van dit jaar komen. Verder 
zullen we zaterdagmiddag weggaan van de blokhut voor een leuk uitstapje. 
Zaterdagavond hebben we een rustiger programma, zodat jullie zondag wakker 
genoeg zijn voor de installatie. Hierna zorgen we dat het weekend op tijd is 
afgelopen, zodat jullie op zondagochtend gezellig de sinterklaas intocht kunnen 
kijken met jullie familie. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
 
Bagagelijst: 
Luchtbed/matje 
Pomp (bij een luchtbed) 
Slaapzak 
Pyjama 
Je liefste knuffeldier 
Toiletspullen 
Handdoeken + washandjes 

Schoon ondergoed 
Schone sokken 
Lange broek 
Warme kleding 
Extra schoenen 
Sloffen/slippers 
Regenkleding 

 
Namens de welpenstaf, met vriendelijke scouting groet, 
 
Timo Bour 
 


