
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van de voorzitter 
Blij zijn we dat de maatregelen inmiddels zo zijn versoepeld dat we weer volop 
opkomsten kunnen draaien op de gangbare tijdstippen. En het is goed om weer met 
elkaar op de vereniging te zijn. 
Eén van de grondregels van Scouting is: het Scoutingspel spelen met elkaar. We leren 
met elkaar om te gaan, rekening met elkaar te houden en respect te hebben voor 
elkaar. Dat is soms niet eens zo makkelijk want het betekent dat je soms je zin niet 
krijgt, of moet toegeven dat er ook naar de ander en zijn mening wordt geluisterd. 
 Dat kan soms lastig zijn, maar je leert er ook van, want iedereen is gelijk dus is ook 
de mening van iedereen even belangrijk. Maakt niet uit welke kleur je hebt, naar 
welke school je gaat of hoe je zelf bent. Bij Scouting mag je er allemaal zijn. 
  
Het seizoen is al weer bijna voorbij.  De flessenactie kunnen we helaas niet door 
laten gaan, want kinderen langs de deur kan nog niet. Ook de kampen laten we niet 
doorgaan, voldoende afstand houden is ingewikkeld. We hopen nu op een 
winterkamp.  De geplande Open Dag in augustus moeten we ook een jaartje 
doorschuiven en verder moest ook de Algemene ledenvergadering worden 
uitgesteld, deze staat nu gepland in aangepaste vorm op 26 september.  
Het nieuwe seizoen komt eraan, met nieuwe enthousiaste mensen in de leiding en 
een compleet team kijken we er nu al naar uit. 
  
Wanneer je op vakantie gaat of thuisblijft, iedereen een fijne tijd toegewenst. Kom 
veilig terug, we zien elkaar weer na de vakantie! 
  
Met hartelijke Scouting Groet 
  
Marcel Overduin 
 

Zomervakantie 
De laatste opkomst zal plaatsvinden op 18 juli. Daarna hebben we vakantie. Op 5 september 
is de eerste opkomst van het nieuwe seizoen. 
 



Overvliegen 
Op 5 september gaan we overvliegen. De oudste kinderen van elke groep zullen naar een 
andere groep gaan. Deze dag hebben we een gezamenlijke opkomst met alle groepen van 
13:30 tot 16:00 uur. De ouders zullen van de leiding te horen krijgen welke kinderen er gaan 
overvliegen. Vanaf 12 september draaien de kinderen hun opkomst in de nieuwe groepen. 
De tijden zijn als volgt: 
 
 
 

Bevers/welpen   13:30 – 16:00 uur 
Dolfijnen    13:30 – 16:00 uur 
Zeeverkenners   9:30 – 12:00 uur 
Wilde Vaart   9:30 – 12:00 uur 

 

 
Leiding nieuwe seizoen 
Na het overvliegen zullen er ook verschuivingen plaatsvinden in het leiding team. We nemen 
afscheid van Frank, Emma en Perry, maar verwelkomen ook Wendy, Tico en Joris in ons 
leidingteam. Verder komt Levi weer terug als leiding. De groepen gaan er als volgt uit zien: 
 
Bevers/Welpen: 
Joel, Joris 
bevers@scouting-loevestein.nl 
welpen@scouting-loevestein.nl 
 
Dolfijnen 
Lisa, Joey, Wendy 
dolfijnen@scouting-loevestein.nl 
 
Zeeverkenners: 
Christian, Levi, Tico 
zv@scouting-loevestein.nl 
 
Wilde Vaart: 
Roy 
wv@scouting-loevestein.nl 
 

Algemene ledenvergadering 
Op 26 september vindt onze algemene ledenvergadering plaats om 16:00 uur. We nodigen 
hierbij alle vrijwilligers en ouders uit. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen we 
iedereen bijpraten over wat er speelt binnen de vereniging en zal er gestemd worden over 
de invulling van functies binnen het bestuur. We zullen tijdens de vergadering de richtlijnen 
van het RIVM aanhouden en zorgen voor voldoende afstand tussen personen. We hopen op 
een goede opkomst. 


