Nieuwsbrief
April – Mei 2019
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413
Beste lezer,
Het eerste kwartaal zit er al weer op en onze jeugdleden hebben weer een
hoop gedaan en meegemaakt. In deze nieuwsbrief een korte terugblik en
informatie over wat we de komende maande op de planning hebben staan.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.
Algemene info en mededelingen
Eerst wat mededelingen en informatie van algemene aard. Voor sommigen
zal dit allemaal wel bekend zijn, dan is het goed om even te lezen ter
herinnering. Voor de nieuwe(re) leden en ouders is het wel nieuws.
Wist u dat: u bij bijna elke online aankoop onze vereniging
kunt sponsoren zonder dat het u een cent kost? Hoe dat
werkt? Heel simpel! U kunt onze vereniging 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 bij ‘Wie wilt u sponsoren?’ voor Scouting Zwanenburg
– kies de winkel waar u wilt bestellen (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!

Geplande evenementen
6 april 2019
Opening Regiogebouw
19-21 april 2019
Weekendkamp Scoutplorers
20 april 2019
Geen opkomst ivm Pasen
27 april 2019
Geen opkomst, wel
Koningsdag
4 mei 2019
Geen opkomst, wel
Dodenherdenking
11 mei 2019
Vanaf nu weer “gewone”
opkomsten.
18-19 mei 2019
RSW Scouts
7 tot 9 juni 2019
Jubileumweekendkamp

Wist u dat: ons uniform uit vier delen bestaat? Tijdens de opkomsten wordt
van alle leden verwacht dat zij het complete uniform dragen. Een
donkerblauwe spijkerbroek, een blouse in de kleur van de speltak, een
groepsdas en een dasring naar keuze. Oh en wist u dat u de dasring met
een veiligheidsspeld aan de achterkant van de das kunt vastmaken? Dan
raken ze minder snel kwijt! Heeft u vragen over (het dragen van) het
uniform? Vraag het de leiding!
Wist u dat: wij bij de groep een aantal leuke vrijwilligersvacatures hebben?
Onze vereniging wordt gedraaid door een enthousiaste groep vrijwilligers
en daar zijn we trots op! Zoals het spreekwoord zegt maken vele handen
licht werk en die handen komen we tekort. Naast leiding zoeken we nog
een “Handige Harrie” en een “Jan de Tuinman”. Bent u of kent u iemand die
een paar vrije uurtjes wil investeren in een leuke jeugdvereniging? Kijk voor
meer informatie op onze website bij vacatures
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Winterhike regio Haarlem
Op zaterdag 9 februari hebben de Scout-Plorers meegedaan aan de
winterhike van Scouting Regio Haarlem. Wat een avontuur was dat! Voor
het eerst met volle bepakking
op pad. Ze moesten al vroeg
verzamelen bij het station in
Heemskerk.
Daar vandaan vertrokken ze
vol enthousiasme. De hele
dag zijn ze onderweg
geweest en na 38 kilometer
en veel leuke posten kwamen
ze aan bij de
eindbestemming. Ze hebben
een fantastische prestatie
geleverd en we zijn dan ook
apetrots op deze mannen!
Boerenkool en schaatsen
16 februari was het weer tijd voor de traditionele boerenkoolmaaltijd. We
verzamelden begin van de middag met alle speltakken bij het clubhuis om
naar de ijsbaan in Haarlem te gaan. Eerst maar even zorgen dat we flink
veel honger hadden. Terwijl wij veel plezier hadden op het ijs werd er in het
clubhuis hard gewerkt aan een heerlijke boerenkoolmaaltijd. De boerenkool
kwam van de Volkstuindersvereniging De Pioniers. Twee grote
vuilniszakken vol vers geoogste boerenkool waren een paar weken eerder
al gebracht door de opa van een van de jeugdleden. Toen we moe en
hongerig terugkwamen van de ijsbaan konden we genieten van een
heerlijke maaltijd.
Ambulance bij de Welpen
9 maart schrokken we flink! Er stond ineens een ambulance voor de deur!
Gelukkig bleek er niets aan de hand te zijn. De ambulance kwam met twee
broeders om aan de welpen te laten zien wat er allemaal in de ambulance
zat en waar het allemaal voor diende. Een bijzondere activiteit in het kader
van het insigne EHBO. Alles werd uitgelegd en zelfs de brancard werd
uitgeprobeerd. De welpen kregen allemaal nog een leuk kadootje mee en
aan het eind van de opkomst was er ook voor de bevers nog even
gelegenheid om te kijken bij de ambulance.

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 rekenen bij het
plannen van de opkomst op de
aanwezigheid van alle
kinderen.
Nieuwe leiding GEZOCHT
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 ria@scoutingrijnland.nl

Facebook
Wist u dat u ons op twee
plekken kunt volgen op
Facebook?
We hebben een pagina waarop
we openbare berichten delen:
https://www.facebook.com/scou
tingrijnlandgroep/
Daarnaast hebben we 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. Bij uw aanvraag om lid
te worden van de groep moet u
aangeven wat uw relatie tot de
groep is.
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Nldoet! Was dit jaar op 16 maart. Wat een geweldige opkomst! 50
vrijwilligers van jong tot oud hebben zich ingespannen om ons clubhuis en
buitenterrein weer helemaal aan kant te maken. Er is flink gesnoeid in
bomen en struiken, geleept met takken en al het tuinafval is afgevoerd naar
de gesponsorde container
van de Meerlanden. Er zijn
plantjes gepoot, bloemetjes
gezaaid, een lek gedicht,
wc-rolhouders gemaakt en
schroefjes uitgezocht. De
muren in de zalen zijn
geschilderd o.a door
studenten van de Kompas
studentenvereniging uit
Amsterdam.
Ook de catering was dit
jaar met zoveel vrijwilligers
een behoorlijke klus! Kannen vol koffie en thee, de lunch en heerlijke
hapjes en drankjes na afloop bij het kampvuur! En dat alles met dank aan
de sponsoring van Groentenhandel Hans Lücke en het Oranjefonds.

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

We danken alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook een steentje
hebben bijgedragen!
Weekendkamp Bevers en Welpen
Het laatste weekend van maart waren er twee weekendkampen in het
clubhuis. De Welpen begonnen de dag met de installatie van twee nieuwe
Welpen en een Welpenleiding. Ze hebben de nieuwe Hordenaam bekend
gemaakt en er een vlag van gemaakt voor in de zaal met van elke welp een
pootafdruk. Ook maakten ze vlaggen voor de nesten.
De Bevers hebben tijdens het kamp hun Professor Plof badge afgerond. Ze
leerden over vuur en wat ze moeten doen bij een noodgeval. Ze gingen
zaterdagmiddag op bezoek bij de brandweerkazerne in Halfweg en hebben
daar van alles mogen zien en proberen! Zaterdagavond hebben alle
kinderen nog een gezellig kampvuur gehad.
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Geplande evenementen
6 april 2019 Opening Regiogebouw
Na jaren van voorbereiding en maanden van hard werken door meer dan
vijftig vrijwillig medewerkers, zal op zaterdag 6 april 2019 om 15.00 uur de
officiële opening van het nieuwe gebouw van Scouting Regio Haarlem
plaatsvinden.
Op de nieuwe locatie op Schoteroog (gelegen in de Waarderpolder) was al
een scouting kampeerterrein. Met de bouw van het nieuwe onderkomen
komt daar tevens een Scoutshop, een trainingsruimte annex
vergaderruimte en een nieuw sanitair gebouw bij. Het adres is Maus
Gatsonides weg 4, 2031 AG Haarlem. Iedereen is van harte uitgenodigd
om hier naar toe te gaan. Er zullen diverse workshops en activiteiten zijn,
zoals baboestieken, pionieren en outdoor cooking, dus zeker geen saaie
boel!
20 april 2019 Geen opkomst ivm Pasen
Op de kalender staat al een tijdje dat we op deze datum Sint Jorisdag
zouden vieren. Door het paasweekend zijn echter te veel leden afwezig. Er
is daarom op 20 april geen opkomst.
19-21 april 2019 Weekendkamp Scoutplorers
Met Pasen is het ook tijd voor de HIT. Dit jaar hebben de Scoutplorers
echter gekozen voor een eigen weekendkamp. Zij zullen vrijdagavond naar
het Naaldenveld vertrekken en zondagmiddag weer thuiskomen. De ouders
krijgen hier nog een mailtje over.
27 april 2019 Geen opkomst, wel Koningsdag
Zaterdag 27 april is het koningsdag en dan staan we zoals elk jaar weer
met een grote stand bij de Chinees op De Kom. Het doel is natuurlijk vooral
promotie voor de groep. Leden en vrijwilligers werven. Dit jaar zullen we
niet alleen pannenkoeken, maar ook poffertjes op de kraam bakken. Ook
zijn er weer diverse spelletjes zoals muismeppen, touwtjetrekken en een
grabbelton.
4 mei 2019 Geen opkomst, wel Dodenherdenking
Op 4 mei zal er ook weer geen gewone opkomst zijn, ivm de meivakantie.
Dit is voorlopig de laatste opkomst die uitvalt.
Wel is er natuurlijk de herdenking bij de monumenten in Halfweg en
Zwanenburg. Wij hopen dat er veel jeugdleden mee zullen gaan dit jaar en
vragen de ouders om daarbij aanwezig te zijn. Binnenkort ontvangt u nog
een email met de tijden en locatie(s).
11 mei 2019
Vanaf nu hebben alle speltakken weer “gewone” opkomsten. ;-)
18-19 mei 2019 RSW Scouts
Elk jaar in april of mei is het weer zover. Scouts uit de hele regio komen bij
elkaar om te laten zien hoe goed ze kunnen koken, pionieren, hiken en
kamperen. Ook dit jaar zullen er weer een aantal Scouts worden
uitgekozen die onze groep zullen vertegenwoordigen tijdens de RSW van
de regio Haarlem. Wie dat zullen zijn is op dit moment nog niet bekend.
7 tot 9 juni 2019 Jubileumweekendkamp
Het staat natuurlijk allang in ieders agenda, maar toch willen we u nog even
herinneren aan het jubileumweekend van 7 tot 9 juni op Het Naaldenveld in
Bentveld. Binnenkort krijgt u een mail van de jubileumcommissie voor de
definitieve inschrijving.
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