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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Dit is een verse en belangrijke nieuwsbrief om 
je op de hoogte te brengen van de komende 
activiteiten. Daarom het verzoek om deze brief 
goed te lezen en te bewaren!

Opening Hoi-berg
Dit weekeinde wordt het nieuwe dorpsplein van 
Hooglanderveen geopend. Zondag 29 mei zijn 
er tegenover de kerk allerlei gezellige 
activiteiten en wij zijn er met scouting zeker 
bij! We bouwen een gezellig vuurtje waar de 
kinderen een broodje kunnen bakken. We 
zouden het erg fijn vinden als zoveel mogelijk 
welpen en scouts aanwezig zijn (in uniform), 
want met die reclame kunnen we ook nieuwe 
leiding werven. En die is, zoals u weet, 
broodnodig! Komen jullie ook, vanaf 13.00 uur!

Kamp 
De deelnemers aan 
het kamp hebben de 
belangrijke 
bagagebrief gekregen, 
de rijdende ouders 
worden op de hoogte 
gebracht en de leiding 
zoekt de laatste 
spullen bij elkaar. En 

dan op pad! Maar we zijn er nog niet, graag 
laten we jullie delen in ons plezier tijdens het 
vorige kamp in Walibi. Misschien heb je er nog 
wat aan voor komende week...

Aanvullingen op de bagagelijst 
- Plastic bord en mok; 
- geen waardevolle spullen meenemen, dus ook 
geen Nintendo's enzo...
- alle spullen merken 
(incl. slaapzak en 
matje) 
- geen lucifers of 
aanstekers mee! Veel te 
gevaarlijk in het bos. 

En handig voor de 
ouders! Want wist u dat: 
- stenen borden de aanhanger niet overleven; 
- moeders de schuld krijgen van alle vergeten 
(en verloren) spullen; 
- luchtbedden en slaapmatjes prima zijn, maar 

enorme matrassen niet in een tent passen; 
- Martin ons eieropperhoofd is (60 
hardgekookte eieren in 1 weekend!) Kijken of 
dat record gebroken kan worden...
- Bram 's nachts naar buiten rolt om daar in het 
gras te slapen! 
- er heel veel mieren door de jongenstent 
kropen; maar niet bij de meidentent want die 
werd 3 x daags opgeruimd! 
- de scouts de neiging hebben om om 04.15 uur 
te gaan voetballen; 

En, na een heerlijke 
scoutingmaaltijd: 
- “Nee, ik hoef niets 
meer, ik zit vol; ik eet 
straks nog wel een zak 
chips!”
- met bedtijd: “Ik heb 
zo'n honger” (en dat na 2 volle borden)

Einde seizoen
Na het kamp hebben de kinderen een 
weekeindje vrij van scouting, dat betekent dat 
er op 10 en 11 juni geen opkomst is. En dan 
gaan we nog twee keer het spel van scouting 
spelen. Een gewone opkomst op vrijdagavond 
en zaterdagmorgen en de laatste van het 
seizoen op vrijdagavond 24 juni voor de welpen 
en de scouts. Een gezamenlijke laatste opkomst 
voor de zomervakantie. De eerstvolgende 
opkomst is dan pas weer eind augustus, maar 
daar hoor je later wel over.

Agenda:
* 2-5 juni: Hemelvaartkamp
* 10/11 juni: geen opkomst
*17/18 juni: gewone opkomst
* 24 juni: laatste opkomst van het seizoen
* 25 juni – 26 augustus: vakantie
* 27 augustus: eerste opkomst!

Al die insignes...
'Waar moeten al die plaatjes die jullie bij 
scouting krijgen?' Een veelgehoorde vraag. 
Nou, nog een keertje dan: die plaatjes heten 
insignes en naambandjes.   En ze hebben een 
vaste plek op ons uniform... Op de 
rechtermouw: het naambandje van onze 
scouting-groep en een insigne van de regio (er
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komt na de zomer een nieuwe!). Op de 
linkermouw worden alle andere insignes 
gedragen, bijvoorbeeld: insignes om aan te 
tonen dat je bepaalde vaardigheden bezit, 
insignes van de diverse kampen en 
naambandjes van diverse scoutingactiviteiten 
waaraan deelgenomen is. 

Op de rechterborstzak wordt altijd het insigne 
met het teken van de speltak gedragen. Op de 
linkerborstzak wordt altijd het installatieteken 
van Scouting Nederland gedragen.  Eventuele 
toevoegingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een 
messenkoord (rechts), fluitkoord (links), 
jubileuminsignes, of andere bijzondere 
naambandjes of insignes. Maar deze kun je ook 
op een mooie deken naaien en die gaan 
gebruiken als deken bij het kampvuur, op kamp 
of als sprei op je bed.

Hulp gezocht 
Naast leidinggevenden is onze scoutinggroep 
op zoek naar enkele 
enthousiaste ouders 
die zitting willen 
nemen in het bestuur. 
Het lijkt erop dat er 
een bestemmingsplan 
komt voor 't  
Hammetje, waarmee 
de mogelijke 
verhuizing van onze blokhut dichterbij komt, is 
het fijn als er ouders zijn die mee willen helpen 
onze groep bestuurlijk op peil te houden. 

Aanmelden kan bij Giselle Snels, secretaris, 
033-4552596. Alvast bedankt!

Leiding 

Welpen
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959
* Tom Dirks: 
    033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
    06-40322332

Scouts
* Peter van Burgsteden: 
    033-2580944 / 06-13665530  
    pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Martin de Ruiter: 
    06-29548840 / martin2709@live.nl

Tot slot
Als je een keertje niet kunt, niets aan de hand. 
Maar vergeet niet om dat even bij de leiding te 
melden! Dan kunnen we daar bij de opkomsten 
rekening mee houden.


