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Beste scouts en ouders/verzorgers,

Weerproject
Afgelopen week zijn wij weer verder gegaan met ons weerproject. We hebben nu wind- en
regenmeters gemaakt. Ook hebben we logboekjes gemaakt, het is de bedoeling dat we hierin elke
dag de weerssituatie noteren.
Voor diegene die actief deelnemen aan het weerproject is er aan het eind van het project een insigne
te verdienen.

Zaterdag 29 oktober 2011 Halloween
18.00 tot 22.00 uur. Wij hopen op een griezelig gezellige avond.
Wij vragen iedereen verkleed te komen, liefst griezelig, maar schattig mag natuurlijk ook. We zullen
natuurlijk ook dit jaar weer een miss- en mister monsterverkiezing houden. Diegene met het
mooiste/lelijkste/griezeligste kostuum wordt " gekroond". (Onderaan deze FlitZ staan verkleed
ideeën.)
Natuurlijk krijgen jullie weer een overheerlijke maar misschien wel wat griezelige maaltijd van ons
voorgeschoteld.... Aansluitend gaan we nog leuke dingen doen.
Omdat zo'n bijzondere opkomst veel extra voorbereidingen en het diner extra inkopen kost, willen
we graag weten wie er komen. Laat ons zo snel mogelijk en uiterlijk 28 oktober 19.00 uur weten of je
komt. We horen het ook graag als je niet komt.

De Halloween opkomst is een van de speciale opkomsten in het jaar, waar wij extra geld voor nodig
hebben. Deze opkomsten betalen wij deels uit de kwartaalbijdrage voor kampjes en bijzondere
opkomsten, maar het grootste deel komt van de acties die wij houden in het jaar. Helaas is de inzet
van de scouts bij de acties het afgelopen jaar behoorlijk minder dan wij hadden gehoopt. Wij zijn
daarom genoodzaakt om van u een kleine bijdrage te vragen. Bij de deur zal een collectebus staan,
waar in wij uw bijdrage verwachten.

Zaterdag 5 november 2011 Kaderloze opkomst
Voor alle leden behalve de Pl's en Apl's is er deze week gewoon opkomst van 14.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag en zondag 5-6 november 2011 PlApl-weekend
Voor alle Pl's en Apl's uit de regio wordt er elk jaar een weekend georganiseerd. Ook dit jaar willen
wij er weer met jullie naar toe. Dit betekend wel dat je uiterlijk 28 oktober moet laten weten of je wel
of niet meegaat.
Het is bij de Foppenplas, het begint daar om 12.00 uur, dit betekend dat we om 11.00 uur vertrekken
vanaf het clubhuis. Zondag is het om 12.00 uur weer afgelopen, dit betekend dat we om 13.00 uur
weer terug op het clubhuis zullen zijn.
Omdat we een tent en een kist mee moeten nemen zijn we opzoek naar ouders die wil rijden, met
een 'grote' achterbak, een voor heen en een voor terug.
Adres: Kwakelweg 33, Midden-Delftland (bij Maasland.)
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Zaterdag 12 november 2011 Opkomst op de Ponymarkt
We verzamelen om 10.00 uur bij de Decohome en zullen daar om 13.00 uur ook weer afsluiten. Je
hoeft geen geld of LuPa mee te nemen, als je over de markt wilt of naar de kermis, doe dit dan voor-
of achteraf. Spreek dit wel met je ouders af!

Zaterdag 3 december 2011 Sinterklaas
Het lijkt nog heel ver weg, de goedheiligman is nog niet eens vertrokken van uit Spanje en wij hebben
afgelopen week al lootjes getrokken. (Voor diegene die er vorige week niet waren, liggen ze op het
clubhuis, zij mogen een lijstje met hobby's en wensen ophangen).
Dit hebben we gedaan, omdat de komende weken, zoals u heeft kunnen lezen, afwijkende
opkomsten zijn.
Wij willen van het sinterklaasfeest een leuke dag maken, van 10.00 tot 22.00 uur. Mocht dit voor u
problemen opleveren, bv. omdat u zelf sinterklaas wilt gaan vieren op deze datum, laat ons dat dan
snel weten.

De 'regels' voor het maken van de surprises:
- Kado(otjes) voor €6,50
- kadootjes mogen niet alleen uit snoep bestaan.
- Er moet een gedicht van minimaal 8 regels bij zitten (gericht op de ontvanger).
- De surprise mag niet (te) smerig zijn.
- Een surprise moet (relatief gemakkelijk) te openen zijn.

Top en Flop
In een vorige NieuwsflitZ hebben wij melding gemaakt van het slecht dragen van het uniform en het
(opnieuw) invoeren van het 3-minnetjes-is-trakteren-systeem, dit heeft zeer positief uitgepakt! Daar
zijn wij zeer blij mee en hopen dat de traktaties nog lang op zich laten wachten, ga zo door.
Helaas merken wij wel dat er nog steeds slecht wordt afgemeld, dit is voor ons heel vervelend. Zeker
met kampjes, bijzondere opkomsten ed. is het heel erg lastig als wij niet weten op hoeveel van jullie
wij kunnen rekenen.
Afmelden mag per mail of telefonisch, graag zo ver als mogelijk van te voren.

Bloembollen Actie:
De bloembollen van de bloembollenactie zijn afgelopen week afgeleverd op het clubhuis, we zijn ze
momenteel aan het uitzoeken.
a.s. Zaterdag krijg je, je bloembollen mee naar huis zodat je ze kan afleveren bij de bestellers.

Kleur een Clubhuis
Ook wij van Scouting Puttershoek doen mee met de actie kleur een clubhuis. De actie is wegens
succes verlengd, tot 19 november 2011. We hebben al een aardig deel van de benodigde blikken
verf, maar we zijn er nog lang niet. Kijk ook even op onze actie site
http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/club/1182/scouts-
puttershoek?utm_source=registrationmail&utm_medium=email&utm_campaign=clubhuis
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Algemeen
- 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

Verkleed ideeën
Verkleden hoeft niet duur te zijn, hieronder een aantal voorbeelden:

Skelet
Kleed je volledig zwart aan, inclusief capuchon. Teken op wit papier een levensgroot skelet, knip de
losse botten uit en plak deze op je kleding. (kan ook met veiligheidsspelden en witte stof)

Spook
Gebruik een oud wit laken en knip gaatjes voor de ogen en de mond en eventueel ook voor de armen.
Doe het laken over je hoofd en klaar is jouw eigen griezelige spook!

Vampier
Zoek een wit of rood overhemd, zwarte broek en zwarte schoenen bij elkaar. Indien je ook nog een
zwarte cape (of laken) en kostuumvestje liggen hebt, maakt dit het geheel nog mooier. De bijhorende
grime is natuurlijk wel fantastisch om een echte vampier van jezelf te (laten) maken.

Mummy
Kleed je helemaal in het wit en zoek de een hele voorraad verband in huis. Laat je in wikkelen, maar
span je niet te hard! (Wees voorzichtig met het intapen van het gezicht.)

Heks
Met een heksenhoed en wat fantasie - zwarte kleding en kleurige over jurk/(ochtend)jas o.i.d. En een
mooie wrat op je neus, straal je heel veel hekserigheid uit.

Vogelverschrikker
Met een strooihoed, een oud (houthakkers)overhemd van je vader, een broek met scheuren en wat
stro dat op strategische plaatsen tevoorschijn piept ben je al een aardige vogelverschrikker. Als je dan
ook nog houterig loopt enz., is het plaatje compleet.


