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Scouting Jan Joosten

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een aantal dagen begonnen. Middels
deze weg willen we u dan ook een goed en bovenal gezegend 2013
toewensen. Na er een aantal weken tussenuit te zijn geweest zijn we als
leiding weer vol frisse moed om het nieuwe scoutingjaar in te gaan. De
ideeën zijn gelukkig nog lang niet uitgeput en het beloofd weer een
uitdagend seizoen te worden.
Waar we erg dankbaar voor zijn is dat er zoveel ouders onze groep een
warm hart toedragen. Deze betrokkenheid zorgt er voor dat het voor ons,
als leiding, vol te houden is en dat we enthousiast kunnen blijven.
De grootste stimulans blijft uiteraard het leiden van de kinderen. Het hele
groepsproces en de vorderingen van de kinderen individueel geeft zoveel
energie, dat we voorlopig weer lekker aan de slag kunnen.
Terugblik
*
Activiteiten
In middels zijn er weer een aantal opkomsten gepasseerd. In de eerste
plaats het spetterfestijn. In Maassluis hebben we weer een prachtige
opkomst gehad, welke werd georganiseerd door de regio. Met zo’n 180
welpen hebben we het zwembad ‘de Dolfijn’ weer onveilig gemaakt met
allerlei spelletjes en activiteiten. Ook de sinterklaasopkomst hebben we
weer gehad, waarbij de kinderen hebben ervaren dat de functie van Sint
en Piet nog niet zo eenvoudig is als we soms denken.
Als laatste hebben we de kerstopkomst gehad. Deze keer niet op
vrijdagavond, maar gewoon op zaterdag. We mochten luisteren naar het
kerstverhaal, liederen zingen, chips bakken, kerstkaarten maken voor de
oude mensen uit de gemeente en tot slot luisteren naar een prachtig vrij
verhaal.
In het eerste deel van het seizoen 2012/2013 hebben we gewerkt aan het
natuurinsigne. Hierbij hebben we de insectenwereld onder de loep
genomen. Eerst hebben we gekeken waaraan insecten te herkennen zijn
en hoeveel soorten er wel niet zijn. De tweede opkomst hebben we wat
specifieker naar een bepaald soort gekeken. We zijn toen een kijkje gaan
nemen bij een bijenimker in Melissant. De laatste opkomst van dit thema
hebben we besteed aan de bescherming van insecten, waarbij we
materialen hebben verzameld voor een insectenhotel. De insignes zijn
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inmiddels uitgedeeld. De komende opkomsten hopen we nog twee
insignes te gaan behalen.

Vooruitblik
*
Groepssamenstelling
Tijdens de kerstopkomst hebben afscheid moeten nemen van Harry. Hij
heeft ons ruim twee jaar geholpen tijdens de opkomsten en was vrijwel
altijd aanwezig. We zullen in hem een gewaardeerde leiding missen en
danken hem ook via deze weg voor alle bewezen diensten.
Tijdens de eerste opkomst op 12 januari zullen Robin, Mathijs en Gijs
overvliegen naar de scouts. Ook Frits gaat dan mee als leiding. Hij gaat
Tanja en Leander ondersteunen bij de scouts. Deze groep is inmiddels
zoveel gegroeid dat het voor twee leiding te veel wordt. Bij de welpen
zullen we Frits missen, maar voor de scouts is hij een goede aanwinst.
Gelukkig hebben we in het afgelopen seizoen wel weer een enthousiaste
leiding er bij gekregen namelijk Axel Borgers. Samen met zijn zoon en
dochter is hij, tot eind juni, ook de zaterdagen actief in onze horde.
U merkt dat het er niet beter op wordt wat betreft de bezetting. Het
aantal kinderen op de wachtlijst blijft groeien, terwijl het aantal leiding
blijft krimpen. Toch mogen we er op vertrouwen dat, te zijner tijd, ook
hierin zal worden voorzien.
*
Bijzondere opkomsten
Op zaterdag 12 januari starten we het nieuwe jaar met een aantal nieuwe
welpen. Robin, Jorian en Gijs zullen overvliegen naar de scouts, evenals
Frits. Deze opkomst gaan we werken aan een tweede insigne. Tijdens
deze opkomst hopen we ook weer wat orde te gaan scheppen in de
welpengroep. We gaan nieuwe helpers en nieuwe gidsen aanstellen en de
welpen verdelen over drie of vier hordes.
Op zaterdag 26 januari hebben we een gewone opkomst, waarin we
verder gaan met de insigne.
Op zaterdag 9 februari hebben we de Baden Powell-dag. Vorig jaar kon
deze niet doorgaan vanwege het weer, waardoor er dit jaar is besloten om
deze binnen te houden. In de Dorpstienden te Ouddorp hopen we allerlei
activiteiten te gaan doen. Om 12.30u verzamelen we bij de ingang. Om
13.00u gaat het spektakel van start en rond 15.30u kunt u uw kind weer
ophalen bij de uitgang.
Op zaterdag 23 februari hebben we een gewone opkomst, waarbij we de
tweede insigne hopen af te sluiten.
Op zaterdag 9 en op 23 maart hebben we een normale opkomst, waarbij
we weer gaan werken aan een derde insigne.
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Op 13 zaterdag april hopen we weer af te reizen naar Kijkduin om de
jaarlijkse Duinenmars te gaan lopen. Hierover krijgt u nog een aparte
nieuwsbrief.
Op vrijdag 19 april vieren we sint Joris. Deze avond begint om 19.00u en
eindigt om 21.00u.
Op zaterdag 4 mei zijn we weer uitgenodigd bij de dodenherdenking te
Ouddorp. Hierover krijgt u nog een aparte nieuwsbrief.
Op zaterdag 25 mei hebben we weer de regio speldag. Wie, wat, waar en
hoe laat? Dat horen we tegen die tijd wel van de organisatie.
Zaterdag 1 en 15 juni hebben we een gewone opkomst.
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni houden we het mini-kamp.
Nog even het overzicht tot aan de zomervakantie
Datum
Activiteit
12 januari
Overvliegen/Insigne 2
26 januari
Insigne 2
09 februari
Baden Powell-dag
23 februari
Insigne 2
09 maart
Insigne 3
23 maart
Insigne 3
13 april
Duinenmars
19 april
St. Joris
04 mei
Dodenherdenking
25 mei
Regio speldag
01 juni
Gewone opkomst
15 juni
Gewone opkomst
28 en 29 juni
Mini-kamp

2013 op een rijtje:
Tijden
09.30u - 12.00u
09.30u - 12.00u
12.30u – 15.30u
09.30u - 12.00u
09.30u - 12.00u
09.30u - 12.00u
09.00u - ?
19.00u – 21.00u

09.30u - 12.00u
09.30u - 12.00u
19.00u – 19.00u

*
Schoonmaakrooster
In het halletje van het scoutinggebouw hangt een lijst met daarop de data
van de opkomsten. Een drietal moeders maken per toerbeurt, na elke
opkomst de wc’s schoon. Dit vinden zij niet erg om te doen, maar zij, en
ook wij natuurlijk, zouden het op prijs stellen als er zich meer moeders
zouden aanmelden, zodat het werk over meer schouders verdeeld kan
worden. Wanneer u in de gelegenheid bent om een keer te helpen, dan
kunt u uw naam achter de betreffende datum zetten.
*
Schoon maken
Graag zouden we ook nog een keer willen schoonmaken in het
welpenlokaal. Aankomende opkomst kunnen we misschien een datum
prikken om dit met een aantal vaders en/of moeders te doen.
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*
Zakmessen
We hebben als leiding besloten om bij de welpen geen zakmessen meer
toe te staan. De ervaring leert dat het voor kinderen van deze leeftijd toch
erg lastig is om op een veilige manier om te gaan met deze
gereedschappen. Onder begeleiding mogen de kinderen wel tondel snijden
voor het kampvuur, maar daar hebben we zelf voldoende mesjes voor.
Messen mogen dus niet meer worden meegenomen en zullen, als dit per
ongeluk een keer toch gebeurd, worden ingenomen tijdens de opkomst en
na afloop worden teruggegeven.
Tot zover weer de nieuwsbrief. We hopen u weer voldoende op de hoogte
te hebben gebracht met het reilen en zeilen van onze welpenhorde.
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de
leidinggevenden. Uiteraard stellen we het op prijs als u bijzonderheden
aan ons meld. We kunnen hier dan rekening mee houden tijdens de
opkomsten.
Rest ons nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
scoutinggroep in de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet van:

Marrieleen, Axel & Arjan
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