Nieuwsbrief
Januari – Maart 2019
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413
Beste lezer,
Het nieuwe jaar is reeds begonnen! Wij wensen u voor zover we u niet
gesproken hebben uiteraard de allerbeste wensen en een uitdagend 2019!
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat wij de afgelopen maanden hebben
beleefd en wat we in dit bijzondere jaar gaan beleven. Bijzonder? Jazeker,
want zoals u aan het logo kunt zien, bestaat onze vereniging 85 jaar en dat
zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.

Geplande evenementen
12 januari 2019
Open dag
9 februari 2019
Winterhike regio Haarlem
16 februari 2019
Boerenkool en schaatsen

Pietenfeest Bevers
Op 24 november organiseerde de regio het
Pietenfeest voor de Bevers. Iedereen vond het ECHT
leuk en gezellig maar wel erg koud. Ze hebben een
estafette gelopen, kaartjes gedraaid, kleurplaat
ingekleurd, koekje versierd, karaoke gezongen,
pietendans gedaan, pepernoten opgestapeld.

23 februari 2019
Geen opkomsten

Sinterklaas opkomsten
Uiteraard werd er ook Sinterklaas gevierd bij onze
eigen groep. 1 december werden de Bevers en
Welpen bezocht door de Sint en zijn Pieten. Het was een dolle boel. Elk
jaar is het weer een verrassing wat hij in zijn grote boek heeft staan.
Alle kinderen gingen naar huis met een mooi cadeau en een buik (of pet)
vol pepernoten.
De Scouts en Scoutplorers hebben zich dit jaar weer uitgeleefd met
surprises en gedichten. Wat is iedereen weer creatief geweest. Er zijn
mooie surprises gemaakt en erg leuke gedichten en ze hebben veel lol
gehad. Voor de Scoutplorers was de opkomst extra bijzonder omdat zij
deze dag ook nog werden geïnstalleerd.

Nieuwe leiding GEZOCHT

16 maart 2019
Nldoet!
7 tot 9 juni 2019
Jubileumweekendkamp

Hoewel we het afgelopen jaar
grote stappen gemaakt hebben
in de versteviging van ons
leidingteam zijn we nog steeds
op zoek naar nieuwe leiding
voor alle speltakken. Ben je of
ken je iemand die wel van een
leuke uitdaging houdt? Mail dan
naar inge@scoutingrijnland.nl
Facebook
Wist u dat u ons op twee
plekken kunt volgen op
Facebook?
We hebben een pagina waarop
we openbare berichten delen
en een besloten groep voor
(oud)leden en familie. Hier vindt
u ook veel foto’s van de
activiteiten. Nieuwsgierig?
Vrienden van Scouting
Rijnlandgroep is de naam.
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Sponsoractie Albert Heijn Zwanenburg
Het was weer een flinke uitdaging, de
sponsoractie van Albert Heijn. De eerste opdracht
was een leuke en originele foto op facebook te
plaatsen en hierop zoveel mogelijk likes te
krijgen. Daarna gingen we bij alles en iedereen de
kledingkasten leeghalen en dat hebben we
geweten ook. Twee auto’s gevuld met 63 zakken
kleding hebben wij kunnen inleveren. De pasjes
actie staat ons ook nog vers in het geheugen. 1e
reactie van de redactie: OMG! 2e reactie: ik eet
geen bananen meer. Maar wat hebben we veel lol
gehad. En het was niet voor niets. We hebben
een € 398 euro verdiend.
Kerstopkomsten
Zaterdag 22 december was het tijd voor de kerstopkomsten. De Bevers,
Welpen, Scouts en Scoutplorers hebben een gezamenlijke lunch gehad. De
Bevers en Welpen kwamen met thuis gemaakte hapjes en/of
boodschappen naar het clubhuis. Terwijl zij buiten een spel speelden
stonden de Scouts en Scoutplorers in de keuken om het feestmaal
compleet te maken. Toen iedereen weer terug was in het clubhuis hebben
we genoten van al dat lekkers. Daarna was het tijd om iedereen een fijne
kerstvakantie te wensen.
De Explorers vierden ook dit jaar
Sinterkerstennieuw. Alle feestdagen in
1 dag. Ze hebben eerst gegourmet en
vervolgens een doldwaas dobbelspel
met opdrachten en ruilacties gedaan
om te strijden voor de mooiste en
leukste kado’s. Iedereen moest 3
ingepakte kado’s meenemen. Aan het
einde hebben ze nog film gekeken.
Was erg gezellig en leuk
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 5 januari zijn we het nieuwe jaar goed begonnen. Met een speech
van de voorzitter, de kwalificatie van Petra en Kristel en de waardering voor
Liesbeth en Kelly. Niet te vergeten natuurlijk de onthulling van het
jubileumlogo. Het wordt een bijzonder jaar, wat nu al veel stof heeft doen
opwaaien. Daarna was het tijd voor de traditionele kerstboomverbranding.
Met dank aan Groenrijk en de inzet van de Explorers voor de enorme
hoeveelheid kerstbomen.

En dan nog dit:
Afmelden
Denkt u eraan om de leiding te
laten weten als uw kind niet
aanwezig kan zijn bij de
opkomst?
Wij melden het u ook als wij er
niet zijn!
Scoutfit / uniform
Tijdens de opkomsten dragen
ALLE leden hun complete
uniform: De Scoutfit. Deze
bestaat uit een donkerblauwe
spijkerbroek, de blouse van de
speltak en de groepsdas.
Sponsorkliks
Wist u dat u onze vereniging
kunt steunen door uw online
aankopen te doen via
Sponsorkliks? Het kost u niets
extra’s maar levert ons een
mooi extra bedrag op waar we
weer veel leuke dingen mee
kunnen doen met de
jeugdleden.
Wat moet u hiervoor doen?
– Zoek wat u wilt aanschaffen
– Ga naar
https://www.sponsorkliks.com/
– kies voor Scouting
Zwanenburg
– ga naar de winkel die u
uitgekozen had (bijna alle
bekende doen mee)
– bestel uw product, reis of
hotel.
Meer hoeft u niet te doen. Wij
ontvangen vanzelf de
sponsoring via Sponsorkliks.
Uw hulp wordt erg op prijs
gesteld!
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Op 12 januari hebben we voor alle kinderen vanaf 5 jaar een open
opkomst gehouden. Het was erg gezellig. De Bevers en Welpen hadden
een gezamenlijk programma. Zij begonnen de ochtend met een spel
Iemand is ‘m, niemand is ‘m. Daarna zijn ze aan de slag gegaan met het
knopen van armbandjes en sleutelhangers. Als laatste hebben ze zelf
bakjes gemaakt die gevuld werden met popcorn. Helaas liet het weer ons in
de steek en konden we de popcorn niet boven het kampvuur maken.
Iedereen heeft zich enorm vermaakt.
Geplande evenementen
9 en 10 februari zullen de Scoutplorers meedoen aan de Winterhike van
de regio Haarlem. In regio Haarlem is dit hét Scoutingevenement voor
Explorers. De tocht wordt met bepakking in een prachtige omgeving buiten
de regio gelopen. Een echte uitdaging en mooie teambuildingactiviteit voor
deze nieuwe groep. Maar vooral een activiteit waar ze heel veel lol zullen
beleven. Meer informatie staat op de website:
http://scoutinghaarlem.nl/winterhike/
Zaterdag 16 februari staat de Boerenkool maaltijd op de agenda.
Een traditie die elk jaar weer veel gezelligheid brengt. We
beginnen de middag om 13:30 uur op het clubhuis waarna we
vertrekken naar de schaatsbaan in Haarlem. Wanneer we weer
terug zijn eten we samen boerenkool met worst en om 18:00 uur is
het weer afgelopen.
Daarna is het voorjaarsvakantie en daarom is er 23 februari
geen opkomst.
Zaterdag 16 maart is weer de dag dat we mee doen met Nldoet en waarop
we een heleboel klussen in en rond het clubhuis gaan aanpakken. Binnen
de muren in de zalen verven en buiten in de tuin de hagen snoeien,
plantjes poten bij de kampvuurkuil en wat er nog ligt aan kleine klussen.
Op zo′n dag wordt elke keer veel werk verzet. We hopen dat ook dit jaar
weer veel ouders en kinderen komen helpen tussen 10 en 16 uur. We
maken er een gezellige dag van en sluiten voldaan af bij het kampvuur.
Eind februari ontvangt u meer informatie hierover.
Vooruitblik
Het hoort eigenlijk niet in een nieuwsbrief die loopt tot en met maart, maar
we willen u toch alvast laten weten dat we het weekend van 7 tot 9 juni
een jubileumweekendkamp organiseren op scoutinglabelterrein Het
Naaldenveld in Bentveld. Noteer deze datum alvast in de agenda van alle
gezinsleden, want niet alleen de leden en vrijwilligers worden voor dit
evenement uitgenodigd, maar ook alle ouders, broertjes, zusjes en
kinderen. De jubileumcommissie hoopt dat jullie allemaal meegaan.

Journalist gezocht
Vindt u het ook zo leuk om over
de activiteiten van onze
vereniging te lezen?
Wij zouden graag ook aan
mensen buiten onze vereniging
laten zien hoe leuk Scouting is.
Daarom zijn wij op zoek naar
een journalist of iemand met
connecties bij de krant.
Misschien kent u iemand die
regelmatig een stukje over de
opkomsten wil schrijven, of
iemand die werkt bij een krant
en iets voor ons kan doen?
Wij horen het graag!
pr@scoutingrijnland.nl
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