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Hoe gaat de installatie:
1. We openen zonder de welpen in spe
2. We spelden de insignes op (met uitleg)
3. We geven de das
4. We nemen de wet en belofte af
5. We doen de ‘Irene hoi’
6. We feliciteren de nieuwe welpen
7. We openen nogmaals, nu met alle welpen
Hieronder uitleg over de items:
De insignes
Scouting Nederland
Het Scouting Nederland-insigne bestaat uit een paarse Franse
lelie met touw (voor de jongens) en een klaverblad in geel (voor
de meisjes). Dit is sinds de fusie van de scoutingorganisaties in
1973.

Regio rond de Rotte (de kikker)
Het regio-insigne van regio rond de Rotte staat vooral bekend om
de kikker. Deze kikker komt uit het liedje ‘Aan de oever van de
Rotte’, een bekend kinderliedje.

Naambandje
Het naambandje is uniek voor elke groep, hier staat namelijk de
naam van de groep op.
Speltakteken
Het speltakinsigne vertelt bij welke speltak iemand hoort. Vroeger
waren er veel speltakken (vooral welpenleeftijd), en hadden deze
allemaal eigen insignes: Welpen, kabouters, esta’s, dolfijnen…
Tegenwoordig zijn het bijna alleen welpen (naast bevers, scouts
en explorers).

Speltakken
Bevers
Welpen
Scouts
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5 tot 7 jaar
7 tot 11 jaar
11 tot 15 jaar

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
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De das
De das is een bijzonder verhaal. Deze is ontstaan uit een fusie van twee groepen, te weten
de Blijdorp Groep 45 en de Prinses Irene Groep 62. Een van de groepen had te weinig
leiding en te veel kinderen, en de andere groep had te veel leiding en te weinig kinderen.
Een perfecte match dus! Ze besloten samen te gaan, en daarbij alles, zelfs de das, samen te
voegen. Deze dassen bestonden uit een rood-gele das, en een oranje-gele das, en zijn
doorgeknipt en samengevoegd.
De wet
“Een welp speelt samen met de anderen in de jungle. Hij is eerlijk, vriendelijk, houdt vol en
zorgt goed voor de natuur.”
De belofte (met linkerhand)
“Ik zal proberen een goede welp te zijn, iedereen te helpen waar ik kan, en de welpenwet na
te leven”
Irene hoi!
Eerst doen we met alle huidige welpen Irene hoi!, daarna mogen de welpen in spe het
proberen harder na te doen. Het is heel makkelijk:
3x “Irene hoi!” GILLEN.
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