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Beste scouts en ouders, 

 

Het seizoen is weer echt begonnen en -het is bijna traditie- het begint met heel veel leuke, maar wel 

afwijkende opkomsten. Let dus goed op de tijden! 

 

Zaterdag 3 september: 

Deze zaterdag gaan we naar de wereldhavendagen in Rotterdam. Het thema is ‘de haven smaakt 

naar meer!’ Hiermee speelt het evenement in op de culinaire haven.  

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. 

 

Zaterdag 10 september: 

Een ‘gewone’ opkomst, althans de tijden zijn gewoon. Deze week hopen wij een aantal welpen te 

mogen verwelkomen om een keertje met ons mee te draaien. Als zij het leuk genoeg vinden, komen 

ze een maand later overgevlogen. Wij hebben vast een leuk programma bedacht, hopelijk kunnen 

jullie voor die echte gezellige scouts-sfeer zorgen.  

 

Vrijdag 16 september: 

19.00 tot 21.30 uur. Deze avond gaat Margriet overvliegen, tijdens de opkomsten dat zij bij de 

explorers is wezen kijken heeft zij het erg naar haar zin gehad en dus gaan wij helaas afscheid nemen 

van haar. Na het overvliegen gaan we verder met waar we 10 september mee bezig waren.  

 

Afmelden: 

Het seizoen is nog maar net begonnen, misschien is dit de oorzaak dat sommige mensen vergeten 

zich af te melden, maar alsjeblieft meld je (tijdig) af! Bij Peter 06.34.16.86.94 of via de mail. 

We zijn maar een kleine groep en jouw aanwezigheid kan betekenen dat een spel, een activiteit wel 

of niet doorkan gaan. Afgelopen week hebben we een half uur staan wachten op scouts die niet op 

kwamen dagen, voor ons en je medescouts heel vervelend.  

 

Ledenaantal: 

Het ledenaantal is helaas erg gedaald in het afgelopen jaar. Leidingwissel of weggaan heeft vaak tot 

gevolg dat er leden afgaan en helaas zijn wij in een jaar tijd 3 leiding kwijt geraakt en daarmee ook 

een aantal van onze scouts.  

Zo als jullie al lazen, komen er waarschijnlijk een aantal welpen kijken om over te vliegen, we hopen 

dat dit de groep een beetje aanvult, maar het kan ook zijn dat er maar 1 of 2 welpen komen. Met een 

groep van 10 leden is het lastig om het leuke, avontuurlijke scoutingspel te spelen, zeker omdat er 

regelmatig ook mensen afwezig zijn.  

We zijn dus opzoek naar nieuwe leden, neem mee die 

vriendjes/vriendinnetjes/neefjes/nichtjes/buurjongen of meisje enz.  iedereen is welkom.  

 

Algemeen: 

- In de volgende flitz komt meer informatie en een aanmeldstrookje voor het weekendkamp, denk er 

nu vast over na! 

- Wij zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken, weet u misschien iemand? Ook de 

andere speltakken zijn opzoek! 

- Als het goed is heb je van ons vorige week de halfjaarplanning ontvangen, zo niet, laat het ons 

weten. 


