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VAN DE VOORZITTER
Een beetje beduusd stond iedereen weer in de
kring tijdens het openen op de 1e opkomst na
de zomervakantie. Gedachten aan die 6 weken
vakantie lagen nog vers in ieders geheugen.
Maar we hebben iedereen even uit zijn zeepbel
gehaald en teruggebracht op aarde, want de
vakantie zit er jammer genoeg echt weer op.
Maar….dat betekent natuurlijk wel dat er weer
een nieuw, gaaf, stoer, onwijs leuk en ook tof
Scoutingseizoen aanbreekt!! Wij hebben er zin
in. Jullie toch ook?!
We gaan gelijk in volle vaart van start, want
stilzitten is er bij ons niet bij. Tijdens de 1e
opkomst hebben we het groepshuis met zijn
allen eens lekker uitgeboend. En het resultaat
mag er zijn. Gelukkig weet iedereen na die
opkomst dat schoonmaken ook leuk kan zijn
(Ouders, doe er uw voordeel mee!!). Voor
september staat er een aantal grote dingen te
gebeuren, nl. de Maasdelta Sensation en de
Branderfeesten. De eerste is het grote
Scouting 100-jaar-feest van onze regio
Maasdelta, waar alle groepen uit de regio aan
meedoen. Zeg maar hetzelfde als Scouts2Day,
maar dan in het klein. En tijdens de
Brandersfeesten gaan we met alle groepen uit
Schiedam een grote activiteit houden in de
binnenstad van Schiedam. Dus dat belooft ook
wat.
Jullie zien het: september heeft weer genoeg
in petto voor onze groep. Dus zet alle
gedachten aan de vakantie maar opzij, want
we hebben genoeg leuke dingen om te doen!
P.S. Vergeten jullie niet om nog snel even
zoveel mogelijk loten van de Nationale
Scouting Loterij te verkopen? We hebben nog
boekjes genoeg!

GLIMWORMPJESKRING
Afgelopen tijd hebben de Kabouters en Welpen een aantal leuke activiteiten meegemaakt.
Zo zijn we met een klein groepje naar de
Jubileum Jamboree (JubJam 100) in Roermond
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geweest. Maar er liggen ook wat uitdagende
activiteiten in het vooruitzicht!
Zoals de Maasdelta Sensation, waar we samen
met alle scoutinggroepen van de regio Maasdelta, het 100-jarige bestaan van Scouting
(alweer!) gaan vieren. Ruim 1500 scouts, van
Bevers tot Explorers komen op 18 september
samen bij de Surfplas in Vlaardingen.
Tijdens de Brandersfeesten houden we onze
opkomst in hartje Schiedam.

HOE MARIT DE JUBJAM
HEEFT BELEEFD ...
Bij het feest mocht ik op Drintel zijn nek zitten
en hebben we spelletjes gedaan. Je moest een
naam noemen en dan met een krant slaan.
We mochten geen rommel maken in de
huiskamer.
Het was heel lang lopen naar het openingsfeest (in Roermond).
's Avonds in bed gingen we schijnen met de
zaklampen.
En van Drintel kregen we ontbijt op bed.
Kapitein Kortbaard en Kapitein Zwarthart
riepen steeds: "de schat moet nu gevonden
worden!" Maar de schat was al door iemand
anders opgegraven! De zonnebloemzaadjes
van de schat moet je planten.
Wat ik niet leuk vond op het kamp:
tandenpoetsen en wassen, want daarna ga je
naar bed en is de dag voorbij...
Ik vind het heel jammer dat het voorbij is.

UIT HET OERWOUDVENDEL
Het nieuwe seizoen is weer begonnen!! We
hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad en jullie weer helemaal zijn
uitgerust en opgepept voor een nieuw seizoen
Scouts!
Roelof, Sebastiaan en ik hebben in de vakantie
weer hard onze best gedaan een mooi
programma voor jullie in elkaar te zetten en
we zijn blij met het resultaat. 2x hebben we
het ons makkelijk gemaakt en laten we elke
ronde zelf een opkomst voorbereiden en
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uitvoeren. Tijdens die opkomsten mogen jullie
’s de leiding zijn, altijd leuk!
Ook gaan we weer een nieuwe Scout
verwelkomen in ons Oerwoudvendel! Ilja
wordt geïnstalleerd en daar zijn we heel blij
mee. De groep groeit gestaag en wij als
leiding zijn daar trots op. Blijf nog steeds je
vrienden, vriendinnen e.d. motiveren voor
Scouting, want zoals jullie weten is het super
leuk!
Het programma hebben jullie inmiddels
ontvangen en jullie zien dat er wel een aantal
speciale en wat langere opkomsten bij staan.
De Maasdelta Sensation belooft een feestje te
worden en ook de Brandersfeesten heeft een
leuk programma. De scouts gaan o.a. een
GPS-tocht lopen! Brieven hierover ontvangen
jullie z.s.m.!
Ook hopen we dat jullie het nieuwe seizoen
weer nieuwe insignes gaan halen en leuke
opdrachten uit het zakboekje zullen gaan
doen. Dit mag je uiteraard gewoon in je vrije
tijd doen en door ons laten beoordelen. Bij
vragen kan je altijd bij ons terecht via mail,
telefoon of gewoon tijdens een opkomst!
1 leuk ding van het programma wil ik alvast
verklappen: we gaan op winterkamp! En
verder zeggen we nog lekker niks erover!

meesters, vrienden enzovoorts om loten te kopen.
Heb je je loten nou verkocht, lever dan het
geld + lege boekje in een dichtgeplakte
enveloppe in bij je leiding. Je krijgt dan direct
weer een nieuw boekje mee! Degene die de
meeste loten verkoopt krijgt de titel “topseller”
met als beloning een mooie badge voor op je
Scoutfit! Dus doe allemaal nog even je best!

Wij hebben er weer zin in! Roelof en Marjolein
zullen de opkomst van 11 september afwezig
zijn i.v.m. vakantie. Wij worden vervangen
door Manta en uiteraard is Sebastiaan er
gewoon!

VERJAARDAGSKALENDER

NATIONALE
SCOUTINGLOTERIJ
Voor de zomervakantie zijn we al begonnen
met de Nationale Scoutingloterij. De opbrengst
hiervan gaat naar de renovatie van onze
keuken, welke in oktober zal starten. Een
groot aantal van jullie heeft zijn loten al
verkocht en zelfs al meerdere boekjes. Hierbij
willen we jullie vragen nog even extra je best
te doen en zoveel mogelijk loten proberen te
verkopen! Van elke €2.50 die een lot kost,
gaat namelijk €1.50 direct naar de groepskas!
De loterij duurt t/m 17 oktober 2010 en je
kan er mooie prijzen mee winnen. Dus vraag
je familie, buren, kennissen, juffrouw,

OPROEP
De Scouting Tono-groep is hard op zoek naar
theedoeken en handdoeken die nog in goede
staat zijn, maar in uw kast liggen te verstoffen. Bij ons worden ze weer gebruikt voor de
afwas en het afdrogen van de handen! Dus,
heeft u nog oude, bruikbare thee – en/of
handdoeken thuis liggen die u niet meer
gebruikt? U maakt ons er erg blij mee!

ACTIVITEITENKALENDER
4 sept . . . . . .
9 sept . . . . . .
18 sept . . . . .
24 sept . . . . .
25 en 26 sept
10 t/m 12 dec

13 sept
25 sept
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. . . . . . . . . . . Groepsraad
Scouting Schiedam overleg
. . . . Maasdelta Sensation
. . . . . . . . . . DWEK-disco
. . . . . . . . Brandersfeesten
. . . . . Winterkamp Scouts

Feike Nijs (21) . . . Roverscout
Drintel (21) . . Roverscout/staf

