Nieuwsbrief
September – oktober 2019
Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg
www.scoutingrijnland.nl
telefoon clubhuis: 020-4972413
Beste lezer,
Het is weer bijna scoutingtijd! De scholen gaan in september weer
beginnen en dat betekent dat we ook weer een nieuw scoutingseizoen
gaan starten. Tijd dus weer voor een nieuwsbrief met een terugblik op de
zomer en veel informatie over de eerste maanden van het seizoen:
bijzondere data en wat algemene informatie.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op onze website onder Nieuws –
Nieuwsbrieven.
Algemene info en mededelingen
Het nieuwe seizoen start op 7 september 2019 voor alle speltakken. We
beginnen het seizoen in dezelfde samenstelling als we voor de zomer zijn
gestopt. Iedereen blijft dus bij zijn oude groep tot het overvliegen in oktober.
Alle groepen draaien ook op dezelfde tijd en plaats.
Uniform
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!
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.
Sponsoren zonder kosten
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 september 2019
Start nieuwe seizoen
14 september 2019
Grote Club Actie
Alle leden van 10:00 tot 13:00
28 september 2019
Open dag Bevers
Van 10:00 tot 12:00 uur
18 – 20 oktober
JOTA – JOTI en
Overvliegen
26 oktober
Geen opkomst i.v.m.
herfstvakantie
Nieuwe leiding GEZOCHT
Met de groei in ledenaantallen
groeit ook de behoefte aan
nieuwe leiding. We zijn dan ook
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/
En een besloten groep
Vrienden van Scouting
Rijnlandgroep voor (oud)leden
en familie.
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Zomerkamp Bevers
In het eerste weekend van de zomervakantie hebben de Bevers een
fantastisch kamp gehad in en om ons eigen clubhuis.
Nadat de slaapspullen waren klaargelegd en mama en papa's gedag
geknuffeld en gingen ze van start. In het thema Kunst gingen zij aan de
gang met opdrachten van Keet Kleur en deden ze heel veel verschillende
spelletjes.
Tijdens het kamp hebben ze een bezoek gebracht aan het museum van
Kees Nevenzel en daarna gingen ze allemaal zelf kunst maken. De Bevers
maakten hun eigen museum met allemaal zelfgemaakte kunst, inclusief
personeel en een boef. Ter afsluiting mocht de familie van de Bevers
komen kijken in het museum. Het was een groot succes. Daarna ging
iedereen moe maar voldaan naar huis.
Zomerkamp Welpen
Op 13 juli was het eindelijk zo ver! De Welpen gingen op zomerkamp naar
het Naaldenveld. Voor het eerst kamperen, spannend! De Welpen sliepen
met hun eigen Nest (blauw en geel) in een tent. Het thema van het
zomerkamp was de Jungle en daar was het stukje bos rondom ons
kampterrein heel geschikt voor. De Welpen vermaakten zich met een zelf
gemaakte schommel en speelden elke vrije minuut met spelen in de
bossen. Op maandag zijn we op de fiets naar Zandvoort gegaan en hebben
we in Centerparcs gezwommen en was iedereen weer schoon geweekt.
Dinsdag hebben we een wandeling gemaakt in de waterleidingduinen op
zoek naar sporen van dieren. Helaas waren de sporen niet diep genoeg om
er een gipsafdruk van te maken. De Welpen hebben genoten op het
zomerkamp van het kampvuur, marshmallows, junglestratego, zwemmen,
spelen, kamperen en gezelligheid! De leiding heeft genoten van de sfeer,
gezelligheid, saamhorigheid en van de kinderen. Het waren heerlijke
dagen!

Personeel en boef van het
Bevermuseum

Groepsfoto ivm 60 jarig bestaan
Het Naaldenveld

Zomerkamp Scout(plorer)s
Zaterdag 27 juli sprongen we op ons paard (ofwel stalen ros) bij ons
clubhuis en reden in volle galop naar Rusty Railrood, ons subkamp op de
Haarlem Jamborette. Bij aankomst werden we vrolijk begroet door onze
Major Petra en haar team. Het avontuur kon beginnen!
Zondag in de middag kwamen onze gasten uit Australië aan. Nog net op tijd
om mee te doen met het kennismakingsspel. ‘s avonds was de officiële
opening van het kamp. De volgende dagen vlogen voorbij. Voor elke dag
stond er een leuk programma klaar. Maandag Jambotours, een dagje naar
het Stoommachine museum, Dinsdag Sports met allerlei uitdagende sportspellen. Woensdag zijn we gaan bowlen en douchen. Donderdag stond Arts
en Crafts op het programma en zijn er hele mooie dingen gemaakt.
Donderdag was Hike-dag. Voor de oudsten de Punnisher van 42,5 km!!!
Trots op onze kanjers! De rest heeft de Cityhike gelopen in Leiden.
Zaterdag mochten we Trail doen. Diverse spellen en opdrachten in het
teken van survival en technieken. Zondag mochten we jullie allemaal het
kampterrein laten zien tijdens de Open House en maandag hebben we ons
prima vermaakt in Walibi. De laatste volle dag stond Aqua op de planning,
waarbij er vlotten werden gebouwd, kano werd gevaren en nog veel meer.
Bijna alle avonden eindigden met een groot feest in de Mokkie. De laatste
avond was de officiele sluiting van het kamp. De meeste tenten waren al
opgeruimd en samen met de meiden van Moordrecht sliepen we onder de
partytent en in de keukentent. De volgende dag pakten we verder in en
gingen we vol van alle indrukken weer naar huis. Wat het leukste was van
dit kamp? De vele (inter)nationale contacten en vriendschappen die er zijn
ontstaan. We zullen dit kamp niet gauw vergeten en nog heel veel
nagenieten van Rusty Railrood.
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Zomerkamp Explorers
Zaterdag 13 juli vertrokken we met zijn allen in de auto richting Tsjechië een
lange rit, maar een gezellige start van het kamp. Zondag zijn we naar het
grootste waterpark van centraal-Europa geweest; Aquapalace Praha. We
hebben lekker gezwommen en ons vermaakt met de vele glijbanen en
wildwaterbanen. Maandag hebben wij Praag ontdekt, waar we een
rondvaart hebben gemaakt over de Maldau en een toren hebben
beklommen. Vanaf de toren konden wij over de gehele stad uitkijken, een
prachtig uitzicht! Het dagje Praag hebben wij afgesloten door lekker uit eten
te gaan in de stad. Dinsdag zijn wij naar de rotsstad Hruboskalsko geweest
waar we door de bergen hebben gewandeld en geklommen en genoten
hebben van het prachtige uitzicht. Woensdag zijn wij naar het Machameer
gereden waar we een bootje hadden gehuurd en een dagje heerlijk op en
in het water hadden gehad. Donderdag hadden we een rustig dagje en zijn
we wezen rodelen op een enorme rodelbaan.
De laatste dag in Tsjechië hebben we afgesloten in het plaatsje Kutna Hora
waar we onder andere een bezoekje hebben gebracht aan het Ossyarium,
een kerk gevuld met skeletten van 40000 tot 70000 personen. Zaterdag
stond weer een lange terugreis op ons te wachten naar Zwanenburg, waar
wij weer werden opgewacht door het thuisfront. Wij hebben het enorm naar
ons zin gehad en vooral veel gelachen en genoten van ons kamp in
Tsjechië.
Geplande evenementen

Journalist gezocht

7 september Start nieuwe seizoen
Alle speltakken hebben deze dag hun eerste opkomst na de zomer
vakantie. Alle leden starten in dezelfde groep als waar ze voor de zomer
zijn gestopt.
De tijden van alle opkomsten zijn gelijk gebleven.
Bevers en Welpen van 10:00 tot 12:00 uur
Scouts van 14:00 tot 16:30
Explorers van 14:00 tot ……
Wij wensen iedereen alvast een geweldig uitdagend Scoutingseizoen!

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?

14 september Grote Club Actie
Deze dag gaan we er met zijn allen weer tegenaan om van de Grote
Clubactie een groot succes te maken. We verzamelen ’s ochtends om
10.00 uur bij het clubhuis om dan met zijn allen loten te gaan verkopen. Om
12:00 uur zijn we terug op het clubhuis voor de lunch met overheerlijke
pannenkoeken. Om 13.00 uur is het afgelopen.
Denk eraan om bij wat slechter weer regenkleding mee te nemen! Uiteraard
komen jullie in volledig uniform.
28 september Open dag Bevers 10:00 tot 12:00
Om meer nieuwe leden te werven is er zaterdag 28 september bij de
Bevers een open ochtend van 10:00 tot 12:00 uur voor alle kinderen van 5
tot 7 jaar.
Zo kan iedereen eens kennis
maken met het dorp Hotsjitonia en
alle bewoners. Dan kunnen ze zien
en beleven hoe leuk het is bij de
Bevers!
Kom je ook spelen?

Wij horen het graag!
pr@scoutingrijnland.nl
Wist u dat: wij bij de groep nog
meer 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
ook nog wat helpende handen.
Bent u of kent u iemand die
een paar vrije over uurtjes
heeft? Kijk voor meer informatie
op onze website bij vacatures
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18 – 20 oktober JOTA – JOTI en Overvliegen
De JOTA – JOTI is dit jaar van 18 tot 20 oktober. Ook dit jaar doet onze
groep weer mee aan de internationale Jamboree On The Internet (JOTI).
Scouts van over de hele wereld kunnen dan via een speciaal daarvoor
bestemd programma met elkaar chatten. Wil jij ook wel eens weten hoe
Scouting is in bijvoorbeeld Afrika? Dan mag je dit evenement zeker niet
missen! Tijdens dit weekend hebben de Scout(plorer)s en vrijwilligers een
weekendkamp. Het kamp zal beginnen op vrijdagavond om 20:00 uur en
duurt tot zondagmiddag 13:00 uur. Zij gaan tijdens dit weekend natuurlijk
chatten met andere Scouts van over de hele wereld, maar er zijn ook
andere activiteiten zoals de soldeerpakketjes en verschillende spellen. Voor
deelname aan het JOTI kamp zal nog aanvullende informatie
verspreid worden via de email.
Voor de Bevers en Welpen is er een speciale opkomst op de normale tijd
waarin ook zij de kans krijgen om met andere Bevers en Welpen te chatten
en daarnaast heel veel andere leuke dingen doen.
Wil je meer weten over de JOTA of JOTI? Kijk dan eens op https://jotajoti.scouting.nl/.
Overvliegen 19 oktober
Overvliegen? Ja, zo heet dat bij de Scouting als je over gaat naar een
andere groep. Dit jaar zijn er bij elke speltak weer overvliegers, dus dat
beloofd weer een feest te worden.
Moet je dan echt vliegen? Nee hoor! Maar bijzonder wordt het wel! Aan het
einde van de opkomst zullen de overvliegers op een uitdagende manier
over gaan naar hun nieuwe speltak. De nieuwe Scouts mogen dan gelijk
blijven voor het kamp.
26 oktober Herfstvakantie
26 oktober is de tweede zaterdag van de herfstvakantie. Voor alle
onderdelen geldt dat er dan geen opkomst is. We zien jullie dan weer op 2
november.
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