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Start van het nieuwe Seizoen!
Op Vrijdagavond 28 augustus begint het nieuwe Scoutingseizoen. De
Explorers bijten de spits af, gevolgd door de Land en Luchtscouts op
Zaterdag 29 augustus.
De Welpen beginnen dit seizoen op zaterdag 5 september.
We wensen alle leden een fijn seizoen met veel Scouting avontuur toe.
Het bestuur.

Bevers bij de Scoutingroep.
Bevers bij scoutinggroep
Het bestuur is aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een
bevertak bij de VWP te beginnen. Bevers zijn jongens en meisjes in de
leeftijd van 5 – 7 jaar.
Omdat de groep in het verleden ook een bevergroep heeft gedraaid
zouden we deze leeftijdsgroep graag weer in ere herstellen.
Wilt u meer weten over de bevers? Wilt u uw kind alvast aanmelden
voor de bevers, heeft u wellicht interesse om als leiding mee te doen?
Ouders en overige geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het
bestuur. (bestuur@scoutingvwp.nl).

Overvliegers!
Voor de jeugdleden die gaan overvliegen is het weer een spannende
ste
tijd! De Welpen die overvliegen kunnen op zaterdag de 29 aug. en 5
sep. meedraaien met de Land en Luchtscouts. Het overvliegen naar het
andere onderdeel gebeurd op 12 september.
De Scouts die overvliegen naar de Explorers zullen op vrijdag 4
september overvliegen.
Veel plezier in je nieuwe onderdeel!

Wijzigingen bestuur:

Het bestuur van de groep is gewijzigd.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. D.A. van Os, penningmeester
Dhr. R.T. Van Rijn, lid
Dhr. J.T.H. Lemmers, voorzitter
Mev. L. Besseling-Spijker
Dhr. K.M.T. Henke, secretaris
Mev. A.S. Hendriks, lid

Wijzigingen leidingteams:

Er zijn een aantal wijzigingen in de
leidingteams doorgevoerd. De leiding van
de verschillende onderdelen zal zich
tijdens de nieuwe bijeenkomsten aan de
jeugdleden en ouders presenteren.

Klusteam
We zoeken nog mensen die af en toe willen
helpen met het klussen in en rondom het
gebouw.
Er zijn zeer eenvoudige klusjes bij:
- plantenbak vullen met plantjes
- tuinbanken oliën
- groene aanslag gevel verwijderen
- tafels hobbyruimte schoonmaken
- Dopjes stoelen controleren en vervangen
- afdak crewroom spinnenwebvrij maken.
Er zijn ook wat klusjes waar iets meer
kennis en vaardigheid voor nodig is:
- Bestrating achter en naast gebouw
herstellen
- keukenkastjes repareren
- kast crewroom repareren
- Vonkengordijn open haardkap repareren
- losse tegels stoepje keukendeur
vastzetten
Het plan is om op Zaterdag 19 september
en 3 oktober van 13.00 - 16.00 te klussen.
Men kan bij interesse een mailtje naar
Alianne Hendriks sturen
alianne@scoutingvwp.nl.

MINIBieb

Tuinclub
Sinds een paar maanden staat
er een MINIbieb in de
Overtuin. Loop er een keer
en
langs, pak een boek, en als je
thuis nog een mooi boek hebt
wat anderen gewoon moeten
lezen, zet hem in de MINIbieb

De Overtuin wordt momenteel door Henk
Kronenberg en Els Bakker onderhouden. U
begrijpt dat de Overtuin veel onderhoud
nodig heeft. Ze kunnen uw hulp goed
gebruiken. Heeft u groene vingers of vindt
u het gewoon leuk om in de tuin te
werken, meld u aan!
Naast het tuinonderhoud willen we ook
nog educatieve flyers/programma’s
maken zodat de Scouts en kinderen in de
omgeving weten wat er groeit, leeft en
bloeit in de Overtuin.

Scouting op Ypenburg!

Voor meer informatie:Henk Kronenberg.
Aanmelden kan ook per e-mail:
henk@scoutingvwp.nl.

Een nieuwe folder! Om Scouting op Ypenburg meer onder de
aandacht te brengen van de bewoners hebben we een nieuwe folder
gemaakt. De folder is als bijlage met deze nieuwsbrief verstuurd. We
zijn op zoek naar nieuwe jeugdleden, leiding en vrijwilligers om de
club te steunen.

Agenda
Vrijdag 28 aug.
Zaterdag 29 aug.
Dinsdag 01 sep.
Vrijdag 04 sep.
Zaterdag 05 sep.
Zaterdag 12 sep.
18 – 20 september
Zaterdag 17 okt.
Zaterdag 31 okt.
Zaterdag 5 dec.
Vrijdag 25 dec.
Zaterdag 26 dec
Vrijdag 01 jan.
Zaterdag 02 jan.
Zaterdag 09 jan 2016

ste

1 opkomst Explo’s
ste
1 opkomst Scouts en kijken voor overvliegers
ALV/Groepsraad
Overvliegen naar de Explo’s
ste
1 opkomst Welpen
Overvliegen naar de Scouts/ Strandwalfestival
Rijswijk
Scout-In
JOTI
Halloween Wijkactiviteit
Sinterklaas
Geen bijeenkomst ivm kerstmis
Geen bijeenkomst ivm kerstmis
Geen bijeenkomst ivm kerstvakantie
Geen bijeenkomst ivm kerstvakantie
Nieuwjaarsbijeenkomst
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