Nieuwsbrief
Juni – Juli 2019
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413
Beste lezer,
Wat hebben we weer veel gedaan en meegemaakt in de afgelopen twee
maanden! 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
7 tot 9 juni 2019
Jubileumweekendkamp
15 juni 2019
Grootse Dag van de Jeugd
6 juli 2019
Laatste opkomst
13 t/m 15 juli 2019
Zomerkamp Bevers
13 t/m 17 juli 2019
Zomerkamp Welpen
13 t/m 20 juli 2019
Zomerkamp Explorers
27 juli t/m 7 augustus 2019
Haarlem Jamborette
Zomerkamp Scout(plorer)s
7 september 2019
Eerste opkomst

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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19-21 april 2019 Weekendkamp Scoutplorers
Tijdens het paasweekend zijn de Scoutplorers op weekendkamp geweest
naar Het Naaldenveld in Bentveld. Daar hebben zij alvast het kampterrein
verkend voor het jubileumweekend. Vrijdagavond hebben zij hun slaapplek
opgebouwd en daarna van een heerlijk kampvuur genoten. De zaterdag
stond in het teken van Zon Zee en Strand. Ook een keer lekker. Niet dat ze
geluierd hebben hoor! Er is gewandeld en een zandkasteel gebouwd.
Eenmaal terug op het kampterrein kwam de jubileumcommissie langs.
Terwijl die de keukentent gingen opbouwen hebben de Scoutplorers een
familie-schommel gepionierd. Verder werd er gehakt, gezaagd, gestookt,
gekletst en vooral heel veel gelachen en genoten van het mooie weer. De
nachten waren kort zoals het hoort. Prachtig weer, maar nog wel mogen
stoken. Ze hebben genoten van een heerlijk weekend.
27 april 2019 Koningsdag
Vrijdagavond verzamelde de vrijwilligers voor koningsdag zich op het
clubhuis. Alle spullen werden snel ingeladen in de aanhanger en auto
waarna het tijd was om het kampvuur op te stoken. Het werd een gezellige
avond. Te gezellig zelfs, waardoor we eigenlijk te laat gingen slapen.
Zaterdag 27 april ging de wekker erg vroeg af. Om 6 uur was iedereen
keurig op tijd op de locatie onder de luifel bij de chinees. We waren weer
erg blij met onze stek, zeker vanwege het weer. De kramen werden goed
bezocht en ondanks dat het rustig was op de markt hebben we veel
pannenkoeken en poffertjes kunnen verkopen. Ook de spelletjes werden
veel gedaan.
4 mei 2019 Dodenherdenking
Op 4 mei hadden we geen gewone
opkomst. Ook dit jaar hadden we weer
de eer om deel uit te maken van de
herdenking in Zwanenburg en Halfweg.
Na de herdenkingsdienst in de kerk
liepen we voorop met de kransen naar
de beide monumenten. Van elke
speltak waren jeugdleden aanwezig en
dat was erg fijn!
Na afloop van de herdenking kwam iedereen nog terug naar het clubhuis
waar gezellig met elkaar nog even koffie/thee gedronken werd. Dit vonden
wij erg leuk.
18-19 mei 2019 RSW Scouts
Ook dit jaar waren er weer 7 Scouts geselecteerd om onze groep te
vertegenwoordigen bij de Regionale Scouting Wedstrijden. Scouts uit de
hele regio komen dan bij elkaar om te laten zien hoe goed ze kunnen
koken, pionieren, hiken en kamperen zonder hulp van hun leiding. Ze
moesten zich zaterdag al om 8:12 melden bij Het Naaldenveld in Bentveld,
dus het was vroeg verzamelen op het clubhuis. Nadat alles was ingeladen
konden ze vertrekken zodat ze zich keurig op tijd konden melden bij de jury.
De eerste punten waren binnen. Na de opbouw van het kampterrein en de
opening was het tijd voor een fiets en wandelhike door Zandvoort. In de
avond werd een groot spel gespeeld en daarna was het tijd voor een
kampvuur. De zondag werd gevuld met een postenspel en het afbreken van
het kampterrein. Daarna was het tijd voor de sluiting en prijsuitreiking. Ze
werden 11e en hebben ondanks veel pech een hoop plezier gehad.

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.
Wist u dat...
Onze groepsbegeleider
eindelijk is geïnstalleerd? Ria,
van harte gefeliciteerd!
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Geplande evenementen
Journalist gezocht
7 tot 9 juni 2019 Jubileumweekendkamp
Tijdens het Pinksterweekend staat het Jubileumweekendkamp op de
planning. Maar liefst 70 deelnemers hebben zich aangemeld en daar zijn
we maar wat trots op. Het programma ligt klaar en alle voorbereidingen zijn
getroffen. De jubileumcommissie laat weten er heel veel zin in te hebben en
we hopen dat de deelnemers veel plezier zullen beleven.
15 juni 2019 Grootse Dag van de Jeugd
Tijdens de feestweek van Zwanenburg is er ook dit jaar weer een Grootse
Dag van de Jeugd en natuurlijk zullen wij daar ook weer zijn om scouting te
promoten. Alle kinderen van de basisschool leeftijd zijn van harte welkom
om allerlei leuke activiteiten te doen. Bij onze stand kunnen ze
sleutelhangers knopen, mini-pionieren/bamboestieken en smores
maken boven het kampvuur. Het is van 11 tot 15 uur en overlapt dus
met de opkomsten. De opkomsten van Bevers, Welpen en Scouts
komen hierdoor te vervallen.
6 juli 2019 Laatste opkomst
6 juli is voor alle speltakken de laatste opkomst van het jaar. Tijd voor de
kampen en de zomervakantie. In de week voor de laatste opkomst moet
het clubhuis schoongemaakt en klaargemaakt voor verhuur in de
zomerperiode. Hier kunnen we wel wat extra handen bij gebruiken. We
zullen hierover binnenkort nog een mailtje sturen.

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

Zomerkampen
13 t/m 15 juli 2019 hebben de Bevers hun zomerkamp in ons eigen
clubhuis. Het weekend staat in het teken van de kunst. Wij hebben van de
Beverleiding gehoord dat de Bevers een echt museum gaan openen!
13 t/m 17 juli 2019 hebben de Welpen hun zomerkamp op Het
Naaldenveld, waar zij zullen kamperen. Ze zullen heel veel beleven in de
Jungle...
13 t/m 20 juli 2019 gaan de Explorers op zomerkamp naar Jestrebice in
Tsjechië. Ze hebben een druk programma voor de boeg.
27 juli t/m 7 augustus 2019 gaan de Scout(plorer)s naar de Haarlem
Jamborette in Spaarnwoude. Een groot internationaal kamp waarbij scouts
van over de hele wereld aanwezig zijn. Zij zullen dit kamp gezamenlijk
draaien met de 1st 2nd Ulverstone Scout Group uit Australië. Wilt u meer
weten over dit kamp? Vindt u het leuk om eens te komen kijken? Dat kan!
Zondagmiddag 4 augustus is de open dag. Meer informatie vindt u op
www.haarlemjamborette.nl
Na alle kampen is het tijd voor zomervakantie!
7 september 2019
De eerste opkomst van het nieuwe scoutingjaar is op 7 september 2019.
Uiteraard ontvangt u voor die tijd nog bericht van de leiding.
De nieuwsbriefredactie weet al dat er weer veel gaat gebeuren in het
nieuwe seizoen.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomer!
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