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Bericht	  van	  de	  voorzitter:	  

Bericht van de voorzitter: 
Het	  nieuwe	  scoutingseizoen	  draait	  al	  weer	  een	  aantal	  weken.	  Er	  zijn	  weer	  nieuwe	  kinderen	  en	  
een	  flink	  aantal	  kinderen	  “overgevlogen”	  naar	  een	  nieuwe	  speltak.	  Spannend	  soms,	  maar	  ook	  
leuk	  om	  heel	  andere	  spellen	  en	  buiten	  activiteiten	  te	  gaan	  doen.	  	  

In	  het	  bedrijfsleven	  wordt	  werknemers	  gezien	  als	  het	  kapitaal	  van	  de	  onderneming.	  	  Zonder	  
goede	  medewerkers	  kun	  je	  niets	  beginnen.	  Zo	  is	  het	  ook	  met	  Scouting:	  De	  leiding	  is	  het	  
kapitaal	  van	  de	  groep.	  Wanneer	  er	  te	  weinig	  leiding	  is	  kun	  je	  als	  vereniging	  niet	  veel	  beginnen.	  

Onze	  groep	  heeft	  dat	  probleem	  gelukkig	  momenteel	  niet	  en	  daar	  zijn	  we	  heel	  blij	  mee.	  Alle	  
speltakken	  hebben	  voldoende	  leiding.	  We	  hebben	  nieuwe	  enthousiaste	  leiding	  erbij	  die	  uit	  de	  
Wilde	  Vaart	  komen	  en	  nu	  definitief	  leiding	  zijn	  geworden.	  Datzelfde	  geldt	  ook	  voor	  het	  
bestuur	  waar	  alle	  functies	  zijn	  vervuld.	  We	  realiseren	  dat	  dit	  een	  luxepositie	  is.	  Catrie,	  onze	  
Groepsbegeleider	  en	  Kim,	  onze	  Praktijkbegeleider	  volgen	  en	  adviseren	  de	  (nieuwe)	  leiding	  en	  
zorgen	  ervoor	  dat	  de	  nodige	  cursussen	  worden	  gevolgd.	  	  

Op	  15	  September	  was	  de	  voorlichtingsbijeenkomst	  over	  het	  nawaka	  augustus	  2022.	  Een	  flink	  
aantal	  ouders	  en	  jeugdleden	  bezochten	  deze	  avond	  om	  te	  horen	  wat	  dit	  internationale	  kamp	  
voor	  watergroepen	  inhoudt,	  met	  informatie,	  films,	  foto’s	  en	  het	  beantwoorden	  van	  vragen	  
was	  het	  een	  informatieve	  avond.	  Was	  u	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  om	  erbij	  te	  zijn,	  maar	  heeft	  u	  
hierover	  wel	  vragen,	  neem	  dan	  contact	  met	  de	  leiding	  of	  Roy	  en	  Christian	  op,	  die	  onze	  
nawaka-‐contactpersonen	  zijn.	  Dit	  kan	  door	  te	  mailen	  naar	  info@scouting-‐loevestein.nl.	  Wij	  
moeten	  12	  december	  2021	  uiterlijk	  de	  deelnemers	  al	  doorgeven.	  Heeft	  uw	  kind	  interesse	  
geef	  het	  dan	  voor	  1	  december	  aan	  ons	  door	  en	  lever	  je	  inschrijfformulier	  in	  bij	  je	  leiding.	  	  

Marcel	  Overduin	  

Groepsvoorzitter	  Scouting	  Loevestein	  
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Agenda: 
•   23	  oktober:	  geen	  opkomst	  i.v.m.	  de	  herfstvakantie	  
•   30	  oktober:	  avondopkomst	  Nacht	  van	  de	  Nacht	  
•   6	  november:	  natuurwerkdag	  (voor	  de	  zeeverkenners)	  
•   13	  november:	  snoeidag	  
•   13	  november:	  installeren	  	  
•   4	  december:	  Sinterklaasopkomst	  	  
•   18	  december:	  Kerstopkomst	  
•   25	  december	  en	  1	  januari:	  geen	  opkomst	  i.v.m.	  de	  kerstvakantie	  
•   8	  januari:	  gezamenlijke	  nieuwjaarsopkomst	  +	  borrel	  	  
•   18	  t/m	  20	  februari:	  winterkamp	  	  

 
Nacht van de nacht: 
De	  nacht	  van	  de	  nacht	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  Nederlandse	  scouting	  en	  milieufederaties.	  Op	  
deze	  avond	  en	  nacht	  doven	  namelijk	  een	  aantal	  gemeentes,	  bedrijven	  en	  huishoudens	  hun	  
verlichting	  om	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  lichtvervuiling	  en	  energiebesparing	  op	  verlichting.	  
Hierbij	  denken	  we	  aan	  de	  natuur	  en	  aan	  het	  milieu.	  Lichtvervuiling	  ontstaat	  door	  het	  
overmatig,	  kunstmatig	  verlichten	  van	  de	  omgeving.	  Denk	  hierbij	  aan	  wegen-‐	  en	  
straatverlichting,	  openbare	  verlichting	  van	  straten	  en	  publieke	  ruimtes	  is	  een	  grote	  bron	  
hiervan.	  Omdat	  nacht	  van	  de	  nacht	  gelijk	  valt	  met	  Halloween,	  zal	  er	  voor	  de	  zeeverkenners	  en	  
de	  wilde	  vaart	  een	  griezelig	  tintje	  zitten	  aan	  deze	  opkomst.	  	  
	  
De	  nacht	  van	  de	  nacht	  zal	  voor	  alle	  groepen	  starten	  om	  19.00	  uur	  en	  zal	  duren	  tot	  21:00.	  We	  
zullen	  rondom	  het	  pand	  blijven	  dus	  kleed	  je	  warm	  aan.	  Overdag	  zullen	  er	  geen	  opkomsten	  
plaats	  vinden.	  	  
	  

Snoeidag: 
Zaterdag	  13	  november	  organiseren	  weer	  onze	  jaarlijkse	  snoeidag.	  We	  hebben	  weer	  genoeg	  te	  
snoeien,	  dus	  hopen	  dat	  er	  genoeg	  mensen	  komen	  helpen.	  
We	  willen	  dit	  jaar	  om	  8.30	  uur	  beginnen	  en	  zullen	  voor	  tussen	  de	  middag	  een	  lekkere	  lunch	  
verzorgen.	  Vind	  je	  dit	  te	  vroeg	  of	  kun	  je	  niet	  de	  hele	  dag?	  Het	  voor	  ons	  geen	  probleem	  dat	  je	  
later	  komt	  of	  eerder	  gaat,	  we	  zijn	  blij	  met	  alle	  hulp!	  
	  
	  Je	  kunt	  jezelf	  opgeven	  bij	  onze	  voorzitter	  Bart	  (voorzitter.sb@scouting-‐loevestein.nl),	  maar	  
ook	  als	  je	  je	  niet	  op	  hebt	  gegeven	  ben	  je	  natuurlijk	  welkom	  om	  te	  komen	  helpen!	  
Als	  je	  zelf	  een	  takkenschaar	  of	  ander	  handig	  snoeigereedschap	  hebt,	  zou	  het	  fijn	  zijn	  als	  je	  
deze	  mee	  kunt	  nemen.	  
	  
Hopelijk	  tot	  de	  13e!!	  
	  



Loevzijde	  oktober	  2021	  
	  
	  

Aankondiging: de scouting app! 
Scouting	  Nederland	  heeft	  een	  Scouting	  App	  voor	  op	  je	  mobiel	  ontwikkeld.	  
Met	  de	  nieuwe	  Scoutingapp	  hebben	  we	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  ouders,	  verzorgers	  
en	  (jeugd)leden	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  onze	  vereniging!	  
Zo	  komt	  er	  een	  overzichtskalender	  met	  (bijzondere)	  opkomsten.	  Delen	  we	  alle	  nieuwtjes	  en	  
komen	  er	  fotoalbums	  van	  recente	  activiteiten.	  De	  app	  is	  nu	  nog	  niet	  in	  gebruik.	  We	  kunnen	  de	  
app	  pas	  gebruiken	  als	  de	  koppeling	  met	  onze	  ledenadministratie	  werkt.	  Jullie	  worden	  dan	  
verder	  geïnformeerd!	  	  
Voor	  nu	  een	  kleine	  sneak	  preview:	  
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Rabo Clubsupport: 
Dit	  jaar	  doen	  wij	  ook	  weer	  mee	  met	  de	  Rabo	  ClubSupport.	  
De	  slogan	  van	  de	  Rabobank	  luidt	  dit	  jaar:	  “Iedereen	  verdient	  een	  plek	  waar	  je	  altijd	  welkom	  
bent.	  Waar	  je	  jezelf	  kunt	  zijn	  en	  elkaar	  sterker	  maakt.”	  	  
Wij	  zetten	  ons	  hier	  als	  vereniging	  graag	  voor	  in.	  
	  
Het	  geld	  dat	  we	  dit	  jaar	  mogen	  ontvangen	  van	  de	  Rabobank	  zullen	  we	  besteden	  aan	  het	  
aanschaffen	  en	  onderhoud	  van	  het	  kampmateriaal.	  
	  
Ben	  jij	  lid	  van	  de	  Rabobank?	  Breng	  dan	  snel	  je	  stem	  uit!	  
Dit	  kan	  nog	  tot	  25	  oktober.	  	  
Stemmen	  doe	  je	  online	  of	  heel	  makkelijk	  in	  de	  Rabo	  App.	  Wil	  je	  meer	  weten?	  
Kijk	  dan	  op	  rabobank.nl/clubsupport.	  

	  

De grote clubactie: 
Vanaf	  zaterdag	  18	  september	  gaan	  we	  weer	  samen	  loten	  van	  de	  Grote	  Clubactie	  verkopen	  
voor	  onze	  club.	  Dit	  jaar	  willen	  we	  de	  opbrengst	  besteden	  aan	  het	  vernieuwen	  van	  onze	  
kampmaterialen!	  Denk	  hierbij	  aan	  het	  repareren	  of	  aanschaffen	  van	  nieuwe	  tenten	  en	  spullen	  
voor	  in	  de	  keuken!	  

Wist	  je	  dat	  als	  je	  meer	  dan	  20	  loten	  verkoopt	  je	  een	  oorkonde	  van	  ons	  krijgt	  waarmee	  je	  via	  
de	  site	  van	  de	  clubactie	  hele	  gave	  prijzen	  kunt	  winnen.	  Heb	  je	  nog	  geen	  20	  loten	  verkocht,	  
doe	  dit	  dan	  snel	  en	  lever	  je	  lotenboekje	  op	  30	  oktober	  in	  bij	  je	  leiding!	  

	  

Scouting Loevestein kleding! 
Wisten	  jullie	  dat	  wij	  een	  eigen	  Scouting	  Loevestein	  kledinglijn	  hebben?	  Bij	  de	  leiding	  kun	  je	  
een	  T-‐shirt,	  polo	  of	  trui	  kopen!	  

 
	  


