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Scouting Jan Joosten

De laatste nieuwsbrief heeft u al weer een hele tijd geleden ontvangen. In
de tussenliggende periode hebben we weer een heleboel beleeft op
scoutinggebied. In het vervolg van deze welpenweetjes zult u daar weer
één en ander van mee krijgen. Gelukkig gaat het momenteel goed bij
onze groep. We hebben een leuke welpenhorde en ook bij de scouts en de
explorers gaat het lekker. De leiding is enthousiast en de kinderen
tevreden. We zijn ook dankbaar dat er met de ouders van de kinderen een
goede verstandhouding is ontstaan en dat veel ouders ons een warm hart
toedragen.
In dit nieuwe exemplaar van welpenweetjes hebben we weer geprobeerd
om alle relevante informatie neer te schrijven om u zo goed mogelijk op
de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de welpenhorde.
Terugblik
*
Activiteiten
In de afgelopen periode hebben we niet veel bijzondere opkomsten gehad.
Wel hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd. De Baden Powelldag is
wegens de weersomstandigheden niet doorgegaan en verschoven naar
een andere keer. In de plaats daarvan hebben we heerlijk geschaatst, wat
ook weer goed is bevallen. We hebben een opkomst geweid aan EHBO,
waarin de belangrijkste regels zijn behandeld, waaronder 112. Momenteel
zijn we druk met de insigne kunstenaar. In drie opkomsten zijn we bezig
met allerlei vormen van kunst zoals: Beelden maken, ontwerptekenen,
papier-maché, schilderen, hindernisbaan maken in allerlei kunstvormen,
etc. Afgelopen opkomst hebben we deze opdrachten afgerond en mogen
we de insignes uitdelen.
De oudste welpen zijn ook thuis druk aan het oefenen voor hun insigne
zakmes. Voor deze insigne moeten ze een aantal vaardigheden onder de
knie hebben zoals: veilig snijden, blik openen, aardappel schillen, een stok
versieren en er een punt aan maken. Als ze iets goed onder de knie
hebben, mogen ze dit aangeven en dit laten zien aan Marrieleen. Als alle
vaardigheden voldoende zijn dan krijgen ze hun insigne.
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Vooruitblik
*
Groepssamenstelling
In januari hebben we weer zes nieuwe kinderen uitgenodigd van de
wachtlijst namelijk: Petro, Cristan, Hugo, Lucas, Leendert en Ruben. We
zitten nu weer rond de twintig welpen. Ook was de wachtlijst met hun
komst weer wat ingekrompen, maar inmiddels hebben we ook al weer wat
nieuwe opgaven binnen gekregen. Twee welpen namen afscheid van
scouting en hebben hun vrijetijdsinvulling elders gezocht en een aantal
welpen zijn overgevlogen naar de scouts.
Janienne heeft aangegeven om tijdens, of net na het mini-kamp, afscheid
te nemen van onze scoutinggroep. In haar zullen we een zeer
gewaardeerde leiding verliezen, omdat ze veel werk achter de schermen
verricht en ook tijdens de opkomsten tot een hand en voet wist te zijn. Ze
zeggen wel eens dat niemand onmisbaar is, maar ze nam Marrieleen en
mij veel werk uit handen. We vertrouwen erop dat ook deze hindernis wel
weer zal worden genomen.
*
Installeren
Op vrijdagavond 27 april hopen we alle zes de bovengenoemde welpen te
installeren.
De blouses en toebehoren zijn 10 maart besteld en hopen we dan ook
binnen te hebben. Uiteraard zijn ouders, grootouders, broertjes en zusjes,
etc. weer van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hierover
krijgen betreffende ouders nog een aparte brief toegezonden.
*
Bijzondere opkomsten
We hebben wat geschoven in de opkomsten, vanwege een aantal
bijzondere opkomsten
De eerste bijzondere opkomst is op 14 april. We hopen dan weer af te
reizen richting Kijkduin voor de jaarlijkse Duinenmars. Met de welpen
hopen we 5 kilometer af te leggen door de duinen. Om 08.30 hopen we te
vertrekken en om een uur of 12.30u weer thuis te zijn. De verwachting is
dat we ouders nodig hebben om te rijden, dus misschien kunt u deze
datum vast voor ons reserveren.
De volgende opkomst met een speciaal karakter is op vrijdagavond 27
april. We houden dan St. Joris. Deze opkomst begint om 19.00u en duurt
tot 21.00u.
4 mei is de dodenherdenking in Ouddorp waar we als scoutinggroep al
jaren onze medewerking aan verlenen samen met scoutinggroep
Stellendam. Van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben we een brief
gekregen, met daarin een uitnodiging voor de scouting om mee te doen
aan de fakkelcampagne 2012. We hebben een pakket met kaarten en een
heleboel stickervellen ontvangen met het fakkellogo erop. De bedoeling is
dat de kinderen deze kaarten met de sticker van het fakkellogo en een
eigen tekst aan iemand geven of sturen. Dit kunnen gezinsleden zijn,
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maar ook buren, bekenden of familie, want Vrijheid geef je door! Met deze
campagne wil het Nationaal Comité het belang van vrijheid onderstrepen,
want vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en zeker niet vanzelfsprekend. De
generatie die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve ondervond wordt
kleiner. Herdenken en vieren en het nadenken over leven in vrijheid moet
door de volgende generaties overgenomen worden. Met andere woorden:
De fakkel van het herdenken overnemen. Een taak die het Nationaal
Comité graag aan scouting wil toevertrouwen. Als scouting zullen we dan
ook tijdens de dodenherdenking op 4 mei de fakkel dragen op ons
scoutfit.

Op 5 mei en op 19 mei hebben we een normale opkomst. Op 5 mei
besteden we onder andere aandacht aan de fakkelcampagne. Op 19 mei
krijgen we bezoek van de regio. Het is een informeel bezoek, waarin we
nader kennis kunnen maken met de regiomedewerkers of bestaande
contacten kunnen verdiepen en waar we onze vragen kwijt kunnen. De
kinderen zullen er waarschijnlijk niet veel van merken. Er lopen alleen één
of twee extra mensen rond.
Ook 2 juni is een bijzondere opkomst, want dan gaan we naar de
Bernisse, om de jungledag te beleven. Onze scoutinggroep organiseert dit
evenement en natuurlijk hopen we ook dan op een fijne dag. De uitwijkdatum van deze regiospeldag is 16 juni. Ook voor deze opkomst hebben
we ouders nodig die rijden, omdat Marrieleen, Janienne en ik daar ’s
morgens vroeg al heen gaan en ook ’s middags langer moeten blijven om
op te ruimen.
16 juni hebben we een gewone opkomst.
Het mini-kamp hopen we dit jaar op 29 en 30 juni te houden. Hiervoor
krijgen de welpen uiteraard een aparte uitnodiging.
Als u op 14 april en/of op 2 juni kunt rijden dan graag z.s.m. even laten
weten bij één van ons, dan kunnen we hier rekening mee houden.
Nog even op een rijtje:
Datum
14 april
27 april
04 mei
05 mei
19 mei
02 juni
16 juni
29/30 juni

Activiteit
Duinenmars
St. Joris (+ installeren)
Dodenherdenking
Gewone opkomst
Gewoneopkomst
Jungledag
Gewone opkomst
Mini-kamp
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Tijden
08.30u-12.30u
19.00u-21.00u
Uitnodiging volgt nog
09.30u-12.00u
09.30u-12.00u
09.00u-15.30u
09.30u-12.00u
Vr. 19.00u-za. 18.00u
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*
Scoutingloterij
Ook dit jaar willen we, bij voldoende animo, weer meedoen met de
scoutingloterij. Van elk verkocht lot is er €1,50 voor onze groep. Elk lid
krijgt een boekje mee naar huis met 10 loten, die verkocht mogen worden
aan familie, vrienden, buren en kennissen. Als iedereen alle lootjes
verkoopt betekend dit een behoorlijke opbrengst voor onze kas.
*
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.
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.
Rest ons nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
scoutinggroep in de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet van:
Marrieleen, Janienne, Frits, Harry & Arjan
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