Scoutinggroep Van Weerden Poelman
NIEUWSBRIEF

Sep. 2015

Inhoud:
* Klusteam bedankt! en Klusmiddag 3 okt.
* Trainingen & Cursussen
* ESTEC open dag 4 oktober
* Update over de Bevers
* 70 jarig bestaan van de groep
* Halloween
* RABO bank Clubkas campagne
* Weekendkamp Explorers
* Minibieb / Tanken bij TOTAL
* Agenda

Klusteam bedankt! Volgende klusmiddag 3 okt!
Op zaterdag 19 sept. heeft een groep vrijwilligers een aanvang gemaakt
met de eerste klusjes in en rondom het gebouw. Het onkruid is
aangepakt, er is schoongemaakt, bloembakken zijn schoongemaakt en
voorzien van verse aarde en mooie verse planten. Alle ouders en kids die
hebben meegedaan, bedankt! Het resultaat mag er zijn!

Open dag ESTEC 4 oktober

Voor wie geïnteresseerd is in Ruimtevaart.
ESTEC in Noordwijk heeft op zondag 4
oktober een open dag. Aanmelden moet
via de website gebeuren:
https://www.eventbrite.co.uk/e/esaestec-open-day-2015-registration17495794392

De volgende klusbijeenkomst is Zaterdag 3 okt. 13.00 – 16.00 uur!

Bevers bij de Scoutingroep.
Bevers bij scoutinggroep
Het bestuur heeft besloten om in het nieuwe jaar te beginnen met het
nieuwe Bever onderdeel. Het bestuur is zodoende druk bezig met het
formuleren van de diverse randvoorwaarden. De exacte begindatum
staat nog open.
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld die leiding voor dit
onderdeel willen zijn, ook hebben we al een aantal bevers op de
wachtlijst kunnen zetten.
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).

bestaan van de

Trainingen & Cursussen
Er gaan de komende periode een aantal
leiding en leden van de groep op voor
diverse trainingen en cursussen. Te weten:
- Kamptraining
- Basistraining
- teamleiderstraining
- GilL Wel training
- Sociale Hygiëne training

De groep bestaat 70 jaar!
Komende nov. bestaat de groep 70 jaar! Dit
gaan we vieren met een groots feest. Meer
hierover in de volgende nieuwsbrief!

Halloween!

RABO bank Clubkascampagne

Het gaat spoken op Ypenburg!
Op Zaterdag 31 okt. gebeuren er vreemde
dingen op Ypenburg.

Laat uw stem niet verloren

De reguliere opkomst vervalt voor de
onderdelen. In plaats daarvan wordt er
een avondspel in de wijk (Singels)
gehouden. De halloween activiteiten
zullen van rond 18.00 tot 20.30 uur duren.
Er komt nog een aparte
brief over de Halloween
opkomst, maar een ding is
zeker. Halloween op
Ypenburg zal dit jaar voor
groot en klein heel
spannend zijn

De explorers gaan op weekend kamp
Vrijdagavond 2 Oktober om 20:00 zullen de Explorers beginnen aan hun
barre tocht waarvan de eindbestemming (voor hun) nog onbekend is.
De eindbestemming is wel de plek waar ze opgehaald kunnen worden
op zondag 4 oktober om 12:00 en zal hetzelfde weekend worden
doorge- smst, appt, of gewoon doorgebeld naar huis.
Zoals al gezegd wordt het een tocht, en het is
best een eindje. Wel wordt er verwacht dat
je zelf alle spullen die je nodig hebt dat
weekend op je rug meeneemt. Zorg dus voor
een goede rugzak en zorg er voor dat je slim
inpakt. Ook is het raadzaam om goede
schoenen aan te doen.
Wat je mee moet nemen voor het weekend
zijn de standaard spullen die je op een
kampje meeneemt: Slaapspullen (Matje,
slaapzak, kussen) Extra kleding, evt.
regenkleding, toiletartikelen/handdoek en
allerlei andere dingen die je denkt nodig te
hebben.

Vanaf woensdag 30 september tot en met
zondag 25 oktober 2015 kan er gestemd
worden.
Hoe werkt het precies:
Binnenkort ontvangen alle Raborekeninghouders en Rabo-leden een email
van de Rabo-bank met een unieke
inlogcode waarmee gestemd kan worden
via de volgende website:
https://www.raboportaal.nl/regio-denhaag/clubkascampagne/mainmenu/stemmen
Iedere Rabo-rekeninghouder krijgt drie
stemmen en Rabo-leden zelfs vijf.
Daarnaast mogen Rabo-leden een dubbele
stem uitbrengen waardoor ze twee keer op
de VWP kunnen stemmen.
Laat geen stem voor de VWP verloren gaan
en vraag familieleden en bekenden uit de
regio Den Haag die mogelijk een Raborekening hebben om ook op de VWP te
stemmen. De uitslag wordt op maandag 2
november 2015 bekend gemaakt.

MINIBieb
De MINIBieb kan nog wat boeken
gebruiken. Bij de TOTAL kan men nu
sparen voor de kinderboeken van Tosca
Menten. Bij 50 liter een gratis boek!

Agenda
Vrijdag 2 okt.
Zaterdag 10 okt.
Zaterdag 17 okt.
Zaterdag 31 okt.
Zaterdag 21 Nov.
Zaterdag 28 Nov.
Zaterdag 5 dec.
Vrijdag 25 dec.
Zaterdag 26 dec
Vrijdag 01 jan.

De VWP doet dit jaar ook mee met de
Rabobank ClubKasCampagne. Iedereen uit
de regio Den Haag die een Rabo-rekening
heeft kan dan een stem uit brengen en die
stem is dan natuurlijk voor de VWP. De
hoeveelheid stemmen die de VWP krijgt,
bepaalt het bedrag dat naar de clubkas van
de VWP gaat!

Explorer weekend kamp
Luchtscouts weekend kamp
JOTI
Halloween Wijkactiviteit s avonds
VWP 70 jaar Feest!
Landscouts weekend kamp
Sinterklaas
Geen bijeenkomst ivm kerstmis
Geen bijeenkomst ivm kerstmis
Geen bijeenkomst ivm kerstvakantie
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