HET UNIFORM
Ons uniform bestaat uit een blouse met
insignes, een cap en das met dasring. Een
blauwe (spijker) broek hoort ook bij dit
uniform en met officiële bijeenkomsten
(zoals dodenherdenking) hebben we deze
ook aan. Bij de gewone opkomsten is de
kleur en het soort broek geen probleem.
BLOUSE (€31,95)
De blouse die door de welpen en
welpenleiding wordt gedragen is groen. De
blouse van de scouts en scoutsleiding is
beige en die van de explorers en
explorerleiding is rood. Zo kan iedereen
zien bij welke speltak je hoort. Bij welke speltak een kind zit is afhankelijk van
zijn/haar leeftijd. De welpen hebben bijvoorbeeld van hun 7de tot hun 11de
een groene blouse nodig, daarna gaan zij naar de scouts. Bij aanschaf van de
blouse is het daarom handig rekening te houden met het aantal jaren dat uw
zoon of dochter nog bij een speltak zal zitten.
Hoe te dragen:
-De blouse mag in óf uit de broek
-De mouwen zijn in de wintertijd naar beneden en in de zomertijd worden ze
opgestroopt.

(Art. nr. 1012)

(Art. nr. 1114)

(Art. nr. 1216)

INSIGNES
Op het uniform horen 2 basisinsignes. Elk insigne heeft een vaste
plek op de blouse.
 Op de linkerborstzak het installatieteken van Scouting
Nederland (de lelie en het klaverblad). (Art. nr. 54300, €2,00)


Op de rechterborstzak zit het speltakteken. Dit is voor elke
speltak anders en je kunt er dus aan zien of iemand Welp,
Scout of Explorer is (of leiding van die speltak). (€2,00)

Art. nr. 61100

Art. nr. 61200

Art. nr. 61300

DAS EN DASRING
De das is alleen verkrijgbaar via ons (de leiding) nadat uw kind geïnstalleerd is
of geïnstalleerd gaat worden. (€7,50) De dasring moet overigens wel via de
scoutsshop gekocht worden. (Art. nr. 05000, €2,50)
Hoe te dragen:
-Rol de das op vanaf de lange kant totdat er een punt overblijft van
ongeveer 15cm. Leg de das om de nek met de punt achter het hoofd.
-Zorg dat de puntjes van de das gelijk hangen!
-In het zomerseizoen dragen we de das onder de kraag,
in het winterseizoen dragen we de das op de kraag.

HOOFDDEKSELS
Bij het uniform van de welpen hoort een cap: een
donkerblauwe pet met scouting logo. (00005, €9,95)
Bij het uniform van de scouts en explorers hoort een
baret. Deze is niet meer te koop via de Scoutsshop maar
via de leiding (€12,00).
Hoe te dragen:
-Baret: Zet de baret op en draai de baret zo dat het
baretembleem gelijk zit aan het linkeroog en trek
vervolgens de rechterkant naar beneden. Zorg dat de baretrand recht over het
voorhoofd zit (dus niet zoals op de foto).

OVERIGE INFORMATIE OVER INSIGNES (niet verplicht maar wel leuk!)
 Boven de linkerborstzak mogen de Brabantse, Nederlandse en Europese
vlaggetjes, zodat men in het buitenland kan zien waar je vandaan komt.
 De ruimte boven de linkerborstzak kan gebruikt worden voor insignes of
badges van evenementen, zoals de Jungledag, een speciaal kamp etc.
Deze insignes mogen ook op de mouw.
 Op de rechtermouw kan je zien “wie je bent” en soms ook “waar je aan
meegedaan hebt”.
 Op de linkermouw is te zien “wat je kan”. Hier komen de
vaardigheidsinsignes, die je verdiend hebt met speciale opdrachten of
projecten (zoals EHBO, koken, routetechnieken, spoorzoeken, etc.).

AANSCHAF
De onderdelen van het uniform (behalve dus de das en de baret), zijn
te koop bij:
De ScoutShop (www.scoutshop.nl) de levertijd bedraagt 1-3 werkdagen.
of een ScoutShop in de buurt.
Soms hebben wij wat tweedehands spullen te koop dus vraag dit vooral na bij de leiding.

