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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Dit is de tweede nieuwsbrief van het nieuwe
seizoen. Deze verschijnt onregelmatig om je op
de hoogte te brengen van de activiteiten. En
met nuttige telefoonnmmers. Lees deze brief
daarom goed en bewaar 'm tot de volgende
uitgave!
Halloween
Zo af en toe hebben
de welpen en scouts
een gezamenlijke
opkomst. De eerste
was de themaopkomst met Halloween, het feest
dat eind oktober met pompoenen
gevierd wordt. En als we een
Engelsman in de leiding hebben,
die weet wel wat dat is! Dus zijn de
welpen aan de slag gegaan met
pompoenen en hebben de scouts
voor het vuur en de ingrediënten
van de lunch gezorgd.
Pompoenensoep, afgehakte
vingers, dode muizen en
heksensoep.
Dat was
smullen! En
het smaakte
naar meer, bij sommige
kinderen en leiding, dan.
Hoe dan ook: we hebben
genoten van dit feestje
in griezelstijl!
!!! Hulp gezocht (1)
Het is al vaker op deze
plek gevraagd, maar nu
doen we dat nogmaals
heel nadrukkelijk. Omdat Giselle Snels na jaren
van trouwe dienst ons bestuur gaat verlaten
(heel jammer, maar super bedankt voor je
inzet!), zijn we op zoek naar enkele
enthousiaste ouders die zitting willen nemen in
het bestuur van de groep. Dit houdt in: drie
keer per jaar met de leiding meevergaderen,
wat hand-en-spandiensten verrichten op de
achtergrond (zoals ledenadministratie,
postverzorging, jaarrekeningen checken,
voeling houden met landelijke ontwikkelingen
en bijdragen in nieuwe ideeën voor de groep).

Concreet zijn we op zoek naar (minimaal) twee
ouders die op deze manier de voortgang van de
groep willen bewaken en het speelplezier van
de kinderen en de inzet van de leiding willen
stimuleren. En het is echt
niet zo tijdrovend!
Aanmelden kan bij Giselle
Snels, secretaris tot 1
januari, 033-4552596. Of
gewoon bij de leiding van
de groep. Wij rekenen op
enkele aanmeldingen.
Alvast bedankt!
!!! Meer hulp gezocht (2)
Bij de welpen hebben we er de
afgelopen jaren goede ervaringen
mee opgedaan, bij de scouts is het
nu echt nodig. Zoals veel
jeugdverenigingen is er een
tekort aan leidinggevenden. En
aangezien de scouts gegroeid zijn
naar (nu) 12 kinderen, is het niet
verantwoord om in je eentje de
groep te leiden. Martin kan eens
in de twee weken, dus doen we
een beroep op de ouders van de
scouts om mee te helpen. Als
iedereen dat doet, kom je het komende half jaar
1 keer aan de beurt. Nou, een kleine moeite
toch? Met een groot
plezier! Peter heeft in de
blokhut het opkomstschema hangen, geef je
datumvoorkeur aan.
Mailen mag natuurlijk
ook!
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 rechter-mouw: het
naambandje van onze scoutinggroep en een
>>>>

insigne van de regio (iedereen heeft de nieuwe
rood-witte insigne gekregen).
Op de linkermouw worden alle andere insignes
gedragen, bijvoorbeeld: insignes om aan te
tonen dat je bepaalde vaardigheden bezit,
insignes van de kampen en naambandjes van
scoutingactiviteiten waaraan deelgenomen is.

verwacht bij De Kamers, wij hebben daar
opkomst tot 15.00 uur rond de vuurkorven.
Daarna is het vakantie (maar kun je zelf nog
tot 17.30 uur meedoen aan de activiteiten in De
Kamers, als je wilt).
Dan is het vakantie en beginnen wij weer op
zaterdag 14 januari traditiegetrouw met
Scouting got Talent. De welpen en scouts
kunnen playbacken, hun kunsten vertonen,
dansen... Als het maar op het podium in onze
blokhut past. We
beginnen dan om
14.00 uur en sluiten
om 16.00 uur af.
Ouders zijn welkom
als publiek bij deze
Nieuwjaarsshow.
Dus: ga in je
vakantie lekker
oefenen, alleen, met
z'n tweeën of met een groepje. Wij rekenen erop
dat iedereen iets doet (ja, ook de leiding)!
Agenda:
* 17 december – WinterEvent De Kamers (13u)
* 18 december > 13 januari – Kerstvakantie
* 14 januari – Scouting got Talent (14u)
Leiding

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.
Eerstvolgende opkomsten
De Kerstvakantie komt eraan, en ook wij gaan
op een speciale manier Kerst en Oud en Nieuw
vieren. Op zaterdag 17 december doen we mee
aan de WinterEvent van De Kamers. Binnen
zijn er onder het genot van winterse hapjes en
warme drankjes verschillende activiteiten,
zoals een kookworkshop, een wijnproeverij en
creatieve workshops. Voor kinderen zijn er
verschillende activiteiten waaronder zelf
worstenbroodjes bakken en van deeg een
kerstbal of koekjes (voor in de boom) maken.
Ook draaien er kerstfilms voor alle leeftijden.
De welpen en scouts worden om 13.00 uur

Welpen
* Lia Verhagen:
033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
06-42407959
* Tom Dirks:
033-4555174 / tomenbirgitte@tele2.nl
06-40322332
* Dave Garbett:
033-2864481 / djg@vathorstnet.nl
06-45374545
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.

