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Maurice : +316-18687554  

Peter  :+316-34168694  

Petra  :+316-29627420  

Email : verkennersputtershoek@gmail.com

Website : www.verkennersputtershoek.nl

Hyves : scoutsputtershoek.hyves.nl

Twitter : twitter.com/ScoutsPhoek

Facebook : www.facebook.com/pages/Scouts

     

Beste scouts en ouders/verzorgers, 

 

Zaterdag 15 & Zondag 16 oktober: 

Dit weekend hebben we een weekend kampje 

over de datum van kampje, het kampje is van 15 op 16 oktober. 

Zaterdag verzamelen we om 9.00 op het Clubhuis in Puttershoek waarvan uit wij vertrekken richting 

Rozenburg. Zondag verwachten we d

 

De weersverwachtingen voor dit weekend zijn koud

kleding en een warme pyjama meeneemt

uniform, toiletspullen en slaapspullen bij je hebt.  Slaapspullen wil zeggen, een 

kussen en een matje, geen luchtbed, dit neemt erg vee

circulatie van de lucht. We slapen binnen in een clubhuis. 

lunchpakketje) meeneemt.  

Voor mensen die niet per kwartaal betalen kost h

 

Heen (Puttershoek – Rozenburg) 

Mathijs van Nieuwenhuijsen  

Lotte de Jongh 

 

Van de volgende Scouts hebben we nog geen aan

willen graag een reactie, dit voor woensd

 

Zaterdag 22 oktober 

Deze zaterdag gaan we verder met ons weer

 

Zaterdag 29 oktober 

Dit weekeinde is er weer HalloweenHalloweenHalloweenHalloween

een maaltijd in stijl en griezelige activiteiten

om ±22.00 uur klaar. Kom verkleed, we houden weer een miss 

 

Bloembollen Actie: 

De bloembollen actie heeft veel geld opgebrac

nog niet maar we hebben voor ongeveer

derde deel naar onze vereniging. 

  

Algemeen 

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

andere speltakken zijn opzoek!

- Flexa verf actie, ook wij van Scouting Puttershoek doen mee met de actie kleur een cl

Dit is onze actie site http://kleureenclubhuis.letscolor.nl

 

Tot Zaterdag, 

Scouts Staff 
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 Algemeen Contactpersoon & Medische zaken 

 Financiën, Materiaalbeheer & Afmeldingen  

 Algemeen Contactpersoon  & Kampen 

verkennersputtershoek@gmail.com   scout@scoutingputtershoek.nl 

www.verkennersputtershoek.nl  www.scoutingputtershoek.nl 

scoutsputtershoek.hyves.nl   www.scoutingputtershoek.hyves.nl 

twitter.com/ScoutsPhoek          

www.facebook.com/pages/Scouts-Puttershoek 

      

 

 

Dit weekend hebben we een weekend kampje in Rozenburg. Onze excuses voor de misverstanden 

over de datum van kampje, het kampje is van 15 op 16 oktober.  

Zaterdag verzamelen we om 9.00 op het Clubhuis in Puttershoek waarvan uit wij vertrekken richting 

Rozenburg. Zondag verwachten we daar weer om 15.30 terug te zijn. 

ngen voor dit weekend zijn koud vooral ‘s nachts, dus zorg dat je lekkere warme 

meeneemt. Zorg dat je goede schoenen, een paar droge kleding, je 

uniform, toiletspullen en slaapspullen bij je hebt.  Slaapspullen wil zeggen, een goede slaapzak, 

, geen luchtbed, dit neemt erg veel plaats in, in de tent en is koud ’s nachts door 

slapen binnen in een clubhuis. En  voor de zaterdag middag 

Voor mensen die niet per kwartaal betalen kost het kampje €12,50.  

Terug (Rozenburg – Puttershoek) 

+ 2 Bob Blinde 

+ 2  

Van de volgende Scouts hebben we nog geen aan- of afmelding: Peter, Jimmy, Karlijn en Mees. 

woensdagavond 22.00 uur weten. 

dag gaan we verder met ons weerproject. De opkomst is van 14.00 tot 17.00

HalloweenHalloweenHalloweenHalloween we doen deze opkomst dan ook helemaal in Halloween

een maaltijd in stijl en griezelige activiteiten, we beginnen deze spannende avond om 18.00 en zijn 

verkleed, we houden weer een miss & mister monster verkiezing.

De bloembollen actie heeft veel geld opgebracht voor onze vereniging, De exacte cijfers hebben we 

ongeveer € 3400,- aan bloembollen verkocht, van dit bedrag gaat 

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

andere speltakken zijn opzoek! 

ook wij van Scouting Puttershoek doen mee met de actie kleur een cl

http://kleureenclubhuis.letscolor.nl. 

                                                     . 

              

excuses voor de misverstanden 

Zaterdag verzamelen we om 9.00 op het Clubhuis in Puttershoek waarvan uit wij vertrekken richting 

, dus zorg dat je lekkere warme 

Zorg dat je goede schoenen, een paar droge kleding, je 

goede slaapzak, 

l plaats in, in de tent en is koud ’s nachts door 

 een lupa (= 

+4 

 

en Mees. We 

.00 tot 17.00 

Halloween stijl met 

, we beginnen deze spannende avond om 18.00 en zijn 

mister monster verkiezing. 

cijfers hebben we 

, van dit bedrag gaat een 

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

ook wij van Scouting Puttershoek doen mee met de actie kleur een clubhuis. 


