
Beste scouts en ouders/verzorgers,

Een belangrijke NieuwsflitZ met veel informatie tot aan de zomervakantie!

RSW
Afgelopen weekend zijn we met twee patrouilles naar de RSW geweest. Het was een weekend vol zon en
stralende kinderen. Een zeer geslaagd weekend!
De jeugdige jagers, onze herenpatrouille is op de 21ste plaats geëindigd met 584 punten. En zij hebben de
subkampprijs gewonnen voor het meest creatieve ploegje van subkamp Duitsland!
Een geweldige prestatie waarop wij zeer trots zijn.
De (on)schuldige meisjes, de damespatrouille moesten het helaas met zijn viertjes doen. Toch lieten zij
zich hierdoor niet uit het veld slaan en hebben het hele weekend hun stinkende best gedaan, wat
resulteerde in een zeer mooie 13e plek!! Hun puntenaantal 652, dat wij trots op hen zijn is natuurlijk
absoluut een feit. Nog een ander leuk feit, beide groepjes zijn de beste van onze oude regio!
Voor foto's van dit geslaagde weekend wijzen wij u graag door naar de volgende link:
https://picasaweb.google.com/113379858383627075927 ook via www.rswmaasdelta.nl te vinden.

Flessenactie 21 mei tot 25 juni
Afgelopen jaar hebben wij een statiegeld actie gehouden, dit heeft toen een leuk bedrag opgeleverd,
waarvan wij tijdens het zomerkamp een deel hebben kunnen gebruiken voor leuke activiteiten en met het
restant in december zijn wezen “Kerstballengooien”.
Wij hopen dit jaar met dezelfde actie opnieuw een leuk bedrag binnen te halen, zodat wij de
annuleringskosten van het zomerkampterrein wat minder voelen, en toch alle leuke dingen kunnen doen
die wij hebben gepland. Tevens zijn wij hard aan het sparen voor een nieuwe tent. Alleen maar goede
doelen dus om uw statiegeld aan te geven.
Een oproep aan iedereen om zo veel mogelijk lege statiegeldflessen en/of kratjes in te leveren in de
komende weken!
Diegene met de meeste inbreng kan natuurlijk weer een leuk prijsje van ons verwachten!

Zaterdag 21 mei
Een gewone opkomst van 14.00 tot 17.00.
Let er op, de Welpen hebben een regio activiteit met 266 welpen en heel veel leiding op de ijsbaan,
hierdoor is er geen mogelijkheid om te parkeren. Kom zo veel mogelijk op de fiets en anders graag het
Kiss&ride principe aanhouden.

Zaterdag 28 mei
Geen opkomst! Wij wensen iedereen die naar de Walibi Fundays gaan, heel veel plezier!

Zaterdag 4 juni
De BiWanTo! Wij hebben het in de vorige NieuwsflitZ al vermeld, we willen de 12 km lopen. Maar helaas
hebben we nog 0 aan- of afmeldingen. Wij willen voor 28 mei weten van jullie of je meeloopt ja of nee, en
als je meeloopt voor de hoeveelste keer je loopt. Wij hebben een minimum van 6 deelnemers, maar dat
moet lukken toch?!

Zaterdag 11 juni
Gewone opkomst van 14.00 tot 17.00 uur.  Let op het is het Pinksterweekend  graag willen wij vroegtijdig
weten wie er aan- en afwezig zijn dit weekend.



Zaterdag 18 juni
Gewone opkomst van 14.00 tot 17.00 uur. Maar verzorgt door het kader!!
Dit weekend wordt het Midzomerfeest gehouden op het terrein van de IJsbaan en de soos, dit betekend
dat er geen of zeer gering parkeerplaats is. Houd hier a.u.b. rekening mee, door zoveel mogelijk op de
fiets te komen.

Afspraken met het kader:
Mirte + Jasmijn organiseren het 1e uur
Mees + Mathijs organiseren het 2e uur
Jimmy, Peter & Margriet organiseren het 3e uur
4 Juni geeft elk 2 of 3 tal een planning aan de leiding (liefst per mail) met daarin een tijdschema,
benodigde materiaal (& een eventueel slecht weer programma)
LET OP dat de koppels/troppel met elkaar overleggen, zodat we niet 3x gaan drinken of helemaal niet
gaan drinken!

Zaterdag 25 juni
Traditiegetrouw gaan we deze laatste opkomst voor het zomerkamp, de spullen klaar zetten, de laatste
hand leggen aan thema en sluiten we af met een geweldige barbecue!  De barbecue wordt net als vorige
jaren georganiseerd, in de gang bij de welpen hangt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat u graag
wilt.
De barbecue is voor alle leden van scouting Puttershoek + ouders/verzorgers en broertjes/zusjes. Het zal
om 17.00 beginnen en om 20.00 uur ruimen we met z’n allen op, waarna er gelegenheid is om bij het
kampvuur te blijven nakletsen.

Zomerkamp 2011
Wij hebben helaas niet voldoende aanmeldingen gehad om een week lang op zomerkamp te gaan, naar
het mooie Limburg. Toch willen we het seizoen niet zomaar voorbij laten zijn. Wij willen graag het seizoen
afsluiten met een zomerkamp, hetzij in aangepaste vorm.

Dit betekent, vrijdagavond 1 Juli tot maandagavond 4 juli een kamp, vlakbij huis, zodat ook heimwee
scouts meekunnen. Zij kunnen ’s avonds thuis slapen, of wat wij nog veel fijner zouden vinden, toch eens
proberen om een (paar) nachtje(s) in de tent te slapen.

Het thema wat wij bedacht hadden en al deels uitgewerkt, zal het zelfde blijven “Pirates of the Caribbean”

De kosten voor dit kamp zullen €50,00 bedragen. In de hoop dat wij met de flessenactie genoeg geld
kunnen ophalen om de overige kosten en de annuleringskosten van het zomerkampterrein te dekken.

Wij gaan er vanuit dat degene die zich hebben opgegeven voor het zomerkamp ook met dit aangepaste
zomerkamp mee zullen gaan, maar wij hopen ook dat er vele leden die niet mee zouden gaan op
zomerkamp, door deze aangepaste versie toch meekunnen en willen.

Verdere informatie volgt snel en heeft u vragen, staan wij er voor open.

Gedrag
Het gedrag is behoorlijk ten goede veranderd. Hier zijn wij heel blij mee, hou het vol!
Let er wel op dat je tijdig aan en afmeld!!



Algemeen
- Vanaf heden moet je, je afmelden bij Peter 0634168694
- Strookjes ook graag inleveren als je niet meegaat!
- Wij zijn opzoek naar een leiding die ons team kan versterken, weet u misschien iemand? Ook de andere
speltakken zijn opzoek!
- We hebben nog niet alle gezondheidsformulieren binnen

Tot Zaterdag,
Scouts Staff

ZO KAN JE ONS BEREIKEN.                                                                                                                                                           .
Maurice : +316-18687554 Algemeen Contactpersoon & Medische zaken
Peter :+316-34168694 Financiën, Materiaalbeheer & Afmeldingen
Petra :+316-29627420 Algemeen Contactpersoon  & Kampen

Email  : verkennersputtershoek@gmail.com
scout@scoutingputtershoek.nl

Website : www.verkennersputtershoek.nl
www.scoutingputtershoek.nl

Hyves : scoutsputtershoek.hyves.nl
scoutingputtershoek.hyves.nl

            .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik …………………………….. loop wel/niet mee met de BiWanTo
Ik loop voor de …………… keer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ……………………………. ga wel/niet mee op Zomerkamp
Eventuele bijzonderheden:
Ik slaap thuis/ ik blijf maar tot …………………………/anders namelijk ...................................................


