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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Zaterdag 20 augustus:
Helaas is voor de meesten van jullie de vakantie alweer voorbij. Maar gelukkig betekend dit ook dat
wij weer beginnen met scouting. Aanstaande zaterdag 20 augustus is weer onze eerste opkomst.
Gewoon van 14.00 tot 17.00 op het clubhuis.

Zaterdag 27 augustus:
Zoals elk jaar doen we ook deze keer weer mee met de Rabofietsdag. Elke fietser die deze zaterdag
een raboroute fietst voor onze vereniging levert ons een mooi bedrag op, voor onderhoud van ons
clubhuis, terrein en aankoop van nieuw materialen. Dus vraag of je ouders, je opa/oma, broertjes en
zusjes ook voor onze familie fietsen.
Wij zullen als speltak de 40 km fietsen. We verzamelen om 10.30 in Puttershoek bij de Minerva
tegenover de Rabobank. Uiteraard is het ook mogelijk om je vriendje/vriendinnetje mee te laten
fietsen.
Wil je liever vanuit je eigen dorp fietsen, kan dit natuurlijk ook. Als je het startnummer 130 of
Scouting Puttershoek vermeld, kan je vanuit je eigen dorp fietsen. Geef even aan ons door als je
ergens anders vandaan start of niet mee fietst.

Zaterdag 3 september:
Deze zaterdag gaan we  naar de wereldhavendagen in Rotterdam. We verzamelen om 9.30 op het
clubhuis en zullen daar ongeveer om 15.30 terug zijn. Vergeet niet om je (opgeladen) ov-kaart mee
te nemen want we gaan met de bus en metro. Neem een LuPa en een rugzakje mee. Eventueel mag
je ook wat (zak)geld meenemen om wat lekkers/leuks te kopen.

Kaderopkomsten
Een tijdje geleden heeft in het Kompas gestaan dat  overnachtingen in clubhuizen weer mogelijk is,
mits de brandveiligheid op orde is. Omdat we nog niet precies weten welke regels hier aan hangen,
weten we ook nog niet hoe onze kaderopkomsten er uit zullen zien. Als we mogen overnachten
wordt het als vanouds op vrijdagavond beginnen, anders zal het een dagdeel worden. Data zijn
hiervan afhankelijk, maar volgen snel. Zet in ieder geval het Pl-Apl-weekend in je agenda!

Algemeen
- Let er wel op dat je tijdig aan en afmeld via de mail of de eerste weken bij Maus 0618687554
- Wij zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken, weet u misschien iemand? Ook de
andere speltakken zijn opzoek!

Tot Zaterdag,

Scouts Staff


