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Wie, Wat, Waar, Wanneer?
Op het clubgebouw aan de Kerklaan 102 te Leimuiden zijn er de volgende opkomsten:
Speltak

Dag

Tijd

Bevers

Zaterdag

09:30 -11:00

Welpen

Zaterdag

09.00 - 10:30

Kabouters

Zaterdag

11.00 - 12:30

Dolfijnen

Zaterdag

13.00 - 16:00

Scouts

Vrijdag

19:00 - 21:00

Zeeverkenners

Zaterdag

12.30 - 16.00

Explorers

Vrijdag

19.30 - 21.30

Wilde vaart

Donderdag

19.30 - 21.30

* De watergroepen
hebben in de zomermaanden
hun opkomsten in
Burgerveen (Ter hoogte van de kruising van
de Leimuiderdijk en de
Venneperweg). Hier
ligt een mooie steiger
waar al hun boten aan
liggen.
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Welpen
Hallo iedereen,
We hebben alweer een paar keer gedraaid en het is al weer een paar weken
achter de rug, maar ook de Welpen zijn dit jaar weer op kamp geweest.
En dit keer helemaal in Enschede! Het was een paar uurtjes rijden voor we
er waren, maar we hadden er wel een pracht locatie, midden in het bos.
Gelukkig waren er genoeg ouders die voor ons wilde rijden, dat is dus goed
gekomen. Het kamp was van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli.
We waren in totaal met 16 man (11 welpen en 5 leiding).
Het was een leuk kamp en we hebben veel spellen gedaan.
Het thema van dit jaar was Lucky Luke. Zo hebben we onder andere de
Daltons gestopt inwoners te beroven, het smokkelspel. Hierbij moest geld
van punt A naar punt Bank gerent worden zonder door de Daltons getikt te
worden. Hebben we de strijdbijl gepikt van gemene indianen, dodende
straal. Hierbij moest gezocht worden naar een bijl in het duister van de
nacht, zonder geraakt te worden door het licht (pijlen) van de indianen.
En een nachtspeurtocht opzoek naar goudklompen! Met ieder spel was er
een stuk landkaart te verdienen, die ons uiteindelijk hielp Luke te vinden.
Met de bonte avond is het laatste stuk behaald en heeft Lucky Luke de
Daltons voorgoed ingerekend (gespeeld door de leiding)!
De bonte avond van dit jaar was trouwens heel bijzonder, we hebben
namelijk allemaal een paar keer met een knikbuks mogen schieten op een
door de welpen zelfgemaakt doelwit. Dit paste natuurlijk perfect bij het
thema, en het doelwit was op het einde een gatenkaas. Verder is er een
tipi gebouwd met grote stokken en een zeil, zijn er veel houtwerken
gemaakt (oa. bijltjes, speren, trommelstokken), hebben de welpen hun eigen
lasso moeten maken en gebruiken, zijn we wezen pijl en boog schieten en
een dag wezen zwemmen.
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Ook dit jaar hebben we weer mensen gedoopt. Welgeteld 3 man, twee
leiding en één welp. Dit werd natuurlijk weer een lekkere kliederboel met
een hele hoop vieze drankjes, een kleine hindernisbaan, pindakaas in het
haar en een koude douche. Maar na veel lol, vieze kleren en wat afzien
hebben ze uiteindelijk hun welverdiende certificaat gehaald en horen ze nu
officieel bij de welpen.
Thuis werden we weer groots onthaald door alle ouders, broertjes en
zusjes. Ook waren er een paar tafels vol met lekkers geregeld door de
ouders zelf. Na de afsluitingsspeech en alle bedankjes was het weer tijd om
lekker moe op huis aan te gaan.
Groetjes van de Welpen!
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Het bever-logeer-weekend
In het laatste weekend voordat de vakantie begon zijn wij op logeer-weekend
geweest. Het weekend stond in teken van het insigne Fleur Kleur. Fleur Kleur houdt
veel van toneel spelen, theater, televisie enz. Zaterdag begonnen we gewone tijd en
vertrokken al snel naar het museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Bij
binnenkomst stond er een speelfabriek waar iedereen lekker kon spelen. Als het
aan de kinderen gelegen had waren we niet eens verder gegaan. Iedereen vond dat
al zo leuk. Sanne ging erbij zitten en liet een dikke scheet, tenminste dat dachten
we, maar het bleek gelukkig de bank te zijn, waar allemaal rare geluiden uitkwamen.
We zijn toen maar snel verder gegaan. Er was een heleboel te zien en te doen. Quiz
meespelen, playbacken, achter de belichting, dj‟s, filmpjes maken en nog veel meer.
Veel te veel om op te noemen.
„s Middags werden we weer opgehaald door ouders en terug gebracht naar het
clubhuis. Wouter stak voor ons het kampvuur aan en we hebben toen heerlijk
gegeten bij het kampvuur, broodjes bakken, van pitabroodjes pizza‟s gemaakt,
worstjes warm gemaakt enz. Erg lekker allemaal. Daarna leuk gezongen en
spelletjes gedaan bij het kampvuur.
Zondag hebben we een poppenkastverhaal gemaakt en gespeeld en toen stonden de
ouders al weer op de stoep. Het was een leuk en gezellig weekend. Wouter en Sanne
bedankt voor het assisteren. Sanne vond het zo leuk dat ze nu leiding bij ons is
geworden.

We zijn op zoek naar nieuwe bevers.
Er gaan namelijk 8 bevers overvliegen
en we blijven dan met vijf bevers over.
Dus weet je iemand die graag op
scouting wil komen en tussen de 5 jaar
en 7 jaar is, laat het ons weten.

5

Groeten, de Bevers!

Het woord is aan:
r
l Tukke
Michie

Ik ben als 9-jarig jochie begonnen bij
scouting. Ik zat toen bij de welpen.
Na de zomer gingen we overvliegen en
werden we voor de keuze gezet:
Landtak of watertak. Ik koos de
watertak en werd lid van de Bobby‟s.
Tegenwoordig heten dat de dolfijnen,
maar toen waren dat nog de bobby‟s.
Na de bobby‟s ben ik zeeverkenner
geworden.
Wat later werd ik officieel
kwartiermeester, en niet veel later
ook bootsman. Als bootsman kreeg ik
Evert in mijn bak. Nu weten jullie dus
van wie hij alles geleerd heeft!
In mijn laatste jaar heb ik Willem ook
nog in mijn boot gehad, maar dat
heeft maar enkele weken geduurd.

Daarna ben ik samen met de andere jongens van mijn leeftijd naar de
Wilde Vaart gegaan. Bij de WV mocht je zelf allemaal dingen bepalen en
uitzoeken. Nu is het de bedoeling dat dat enigzins gestuurd wordt door
begeleiders, maar daar hadden we weinig last van. Er werd voornamelijk
veel gevoetbald. Als het weer buiten voetballen niet toeliet werd er binnen
gevoetbald, wat over de jaren enkele lampen gekost heeft. Uiteindelijk zijn
we allemaal loods geworden, om plaats te maken voor een nieuwe lichting
WV-leden. Ik ben toen nog een tijd WV-begeleiding geweest.
Nu ben ik 26 jaar en sinds 2 jaar leiding bij de Zeeverkenners, wat prima
bevalt. In het dagelijks leven werk ik ook met water, maar dan in buizen en
leidingen. Ik ben onderzoeker en adviseur bij “Stichting Deltares”, en
onderzoeksinstituut wat zich richt op watermanagment en waterveiligheid
op internationaal niveau. Ik werk samen met waterschappen en
ingenieurs-bureau om te zorgen dat leidingsystemen zo efficiënt,
betrouwbaar en veilig mogelijk werken. Maar nu genoeg over mij, voor de
volgende Yell geef ik „m door aan: Jessica! Van der Geer
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Zeeverkenners

Zomerkamp
De Zeeverkenners zijn dit jaar op kamp geweest naar de Vinkeveense plassen.
Hier hebben zij de hele week hun best gedaan om de schat van Kapitein Roodbaard
te vinden, en dit is natuurlijk gelukt, maar dit ging niet vanzelf… Zo moesten zij
onder andere met de boot omslaan, midden in de nachts een schat op graven en
piraten schepen aanvallen met waterballonnen, maar er was gelukkig ook tijd voor
een heerlijk dagje ontspannen in het zwembad. Het weer zat deze week niet
helemaal mee, maar het was heel gezellig. We hebben nu al zin in het volgende
zomerkamp!
RZW
Na de zomervakantie was het weer tijd voor de Roei-, Zeil- en Wrikwedstrijden in
Amsterdam.
Tijdens de zeilwedstrijden was er helemaal geen wind, en dat viel wel erg tegen,
maar gelukkig hadden we wel heel mooi weer. De Zondag was het weer nog beter, en
zijn er heel wat prijzen gewonnen tijden het roeien
en wrikken op de bosbaan!

Het water uit
Nog een paar weekjes en dat zit het vaarseizoen er weer op. Dit betekend dat de
boten het water uit gaan en dat we weer druk gaan schuren en schilderen in onze
botenloods om er weer wat moois van te maken. Ergens half april hopen we weer
het water op te gaan met onze vloot.
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RZW van de loodsjes:
Ieder jaar weer zijn er de Roei Zeil en Wrik wedstrijden in Amsterdam. Ieder jaar
gaan de zeeverkenners, wilde vaart en de loodsen hier naartoe om een berg prijzen
mee naar huis te slepen. De loodsen doen alleen mee met de roei en de
wrikwedstrijden op zondag. De zaterdagavond is daarom standaard gereserveerd
voor een gezellige stapavond.
Voor mij was het een druk weekend. Donderdagavond op de scouting was het iets
later geworden dan ik van plan was, de vrijdag de hele dag werken, s´avonds met de
drumband op kamp, zaterdagmiddag weer naar huis om vervolgens naar Amsterdam
te rijden, BBQen, stappen en de volgende ochtend wakker worden bij Wolf thuis in
Amsterdam.
Na een rustig ontbijt werden we door Jeroen gebeld dat de eerste wedstrijd over
20 minuten zou starten en zijn dus snel in de auto/motorfiets/scooter gesprongen
en naar de bosbaan gereden. Daar aangekomen was het snel een ´Mogguh!´ en
stapte we direct de boot in. De sleep naar de start van de uitputtingstocht was
namelijk al bijna aan het beginnen.
Voor de uitputtingstocht gingen Wolf, Evert en Jeroen de 2 km rennen en Ik,
Michael en Mart de 1500m roeien samen met de eerste die bij de boot zou komen.
Toen de laatste renner in de boot sprong starten we als 3e met roeien, maar met
weinig achterstand. Na 1500m lagen we eerste maar moesten nog 500m wrikken.
Het scheelde niks, maar zijn als eerste over de finish gegaan. De 500m en 1500m
roeien zijn we ook 1e geworden. Met de wrikwedstrijden ben ik 2e geworden en
Evert 3e. Natuurlijk jammer dan we daar geen goud hebben gewonnen.
Al met al was het een geslaagde RZW voor ons met het mooie weer en de prijzen,
ondanks de blaren en 3 dagen spierpijn!
Willem
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Nu begint iedereen met hoe oud hij is, wat hij doet, kids etc. Dat doe ik nu
eens niet...
In mei jl. ben ik gepolst door Ellen Adriaansen, gevolgd door een leuk
gesprek met Lotte Obdeyn en haar toenmalige vriend en nu kersverse
echtgenoot Wolf Weymiens: of ik een helpende hand wil toesteken om de
Stichting Scouting 63 weer een beetje back on track te zetten. Accent zou
liggen op het „verbindende factor‟ zijn, beetje strakke leiding waar nodig, en
een gezonde bedrijfsmanagementoptiek om de Stichting en haar bestuur
met alle neuzen dezelfde kant op, een beetje op te frissen: om haar een nog
meer open, nog beter gefundeerd, sterker communicatief en toekomstklaar
baken te laten zijn voor de Scoutinggroep.
Tja, wat moest ik daar nou mee? Ben geen Scout geweest… maar houd wel
van
vuurtje stoken, het water op, de bossen in enzovoort, dus van enige
affiniteit met het fenomeen Scouting mag ik, ondanks dat ik een jonge
vijftiger ben, wel spreken. Even krijgsraad met Marina, sinds 1996 mijn
(Braziliaanse) vrouw: ‘je zit al in drie besturen,…… maar de Scouting is wel
iets voor jou, „jongetje‟…‟ en besloten om in ieder geval maar eens te gaan
kijken en een praatje te maken.
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Wat ik daar aantrof, trof me wel in het hart: een enthousiaste en
gepassioneerde club mensen van divers pluimage voor wie niets teveel lijkt
in een uitermate goede en gezellige sfeer met een hoogstaande
(Scouting-)moraal!
Tja, toen viel het kwartje….. En dat werd later nog eens bevestigd door de
zomerkampen die ik, samen met Ellen, heb bezocht.
Ook in het bestuur heerst een goede sfeer; goede mensen, maar enige
bedrijfsmatige benadering (ik kom uit het bedrijfsleven, m.n. de financiële
sector) is af en toe wel op zijn plaats, mede omdat het bestuur al enige tijd
zonder voorzitter functioneerde; dat ging ze niet eens zo slecht af,
maarrrr…. ik hoefde niet teveel moeite te doen om mijn plek in te vullen….
Ook de „klik‟ is er wel, denk ik zo; maar vraag dat maar aan de andere
bestuursleden.
De volgende „vuurdoop‟: de Groepsraad. Zien zij mij (en ik hen) ook zitten?
Als daar geen klik mee is, met die vrijgevochten, ervaren, beetje
eigengereide rakkers (die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor
het succes van deze Scoutinggroep), dan moet ik me misschien maar
bedenken… Echter, wederom een uitstekende, open sfeer en ik werd prompt
uitgenodigd om de voorzittershamer te hanteren en tot op heden nog geen
klacht gehoord.
Hoe nu verder? Scouting 63 staat als een huis, maar elk huis is af en toe
aan groot onderhoud toe en dat gaan we gezamenlijk gewoon succesvol
uitvoeren, punt. Die club verdient dat! Dus, dat komt wel goed…. neen,
beter!
En ik? Ik heb er veel zin in, ben een consensuszoeker, maar stel me wel
objectief en onafhankelijk op, laat me door niemand beïnvloeden of
anderszins. Ik ben mezelf en sta open voor iedereen die eens van gedachten
wil wisselen, iets kwijt wil, een probleem bespreken of gewoon een biertje
met me wil drinken…. Maar pas op: die gepassioneerdheid werkt
aanstekelijk……
Oh ja, ik heb ook nog twee kindjes, jongetje van tien en meisje van 7 (ja, ik
weet het, laat getrouwd). En neen, ze zijn geen lid van de Scouting.
Maar, wat niet is………
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Explorers

Hallo Allemaal,

Na een zomer met vooral veel ups en downs in weerberichten ,hebben wij precies
het warmste weekend getroffen om ons kamp te beginnen. Zo warm, dat fietsen
eigenlijk niet te doen was. Uiteindelijk werd het weer aangenaam genoeg om met
een biertje bij het kampvuur het kamp te openen.
We hebben er een lekker actieve week van gemaakt met activiteiten van zwemmen
in de Maas tot klimmen in een hoogteparcours.
Met ons kampterrein in Nistelrode was de keuze snel gemaakt, er moest een
patatje gegeten worden bij de welbekende snackbar “ ‟t Pleintje” in Maaskantje.
Zo hebben we op kamp ook veel ontspannen en genoten van het rustige Brabant.
Ook hebben we natuurlijk de hele week lekker gekookt, en gebraden. Dit jaar ook in
een pan op het vuur, waar naast de braadworsten en shoarma ook de
diepvriespizza‟s uiterst smakelijk vandaan kwamen. Al met al een gezellige week die
we samen met de lokale Explorers hebben afgesloten.

Aankomend seizoen belooft ook weer gezellig te worden
met uitdagende activiteiten. Ook gaan we weer langzaam
voorbereiden voor het kamp van volgend jaar waar we
misschien wel over de grens gaan. Reden genoeg om als
15 tot 19 jarige eens langs te komen om te kijken of de Explorers wat voor je is.

Groeten,
De Explorers

11

Hoi allemaal!,

Kabouters

We zijn met het kamp naar Amstelveen geweest. We zaten naast een groot park en
lekker dichtbij het Amsterdamsenbos! Het thema was „In 7 dagen de wereld rond‟.
We zijn in elk continent geweest via het reizen met de space-sjeezer.
Ook hebben we Willy Wandelstok geholpen met het zoeken van zijn wandelstok.
En dat is gelukt! Uiteindelijk bleek die in Australië te liggen. We hebben super veel
leuke dingen gedaan zoals lampionen gemaakt en in de nacht daarmee een wandeling
gemaakt en toen kwamen we 2 kreeften tegen! Ook hebben we gekanood in het
Amsterdamsenbos wat uitliep tot een groot
watergevecht. Er was natuurlijk veel meer
leuks, maar dat is teveel om op te noemen! Dit
jaar is weer goed van start gegaan, we hebben
alweer lekker brood gebakken op het kampvuur.
Ook hebben we onze vakantie verhalen opgeschreven en
opgestuurd naar vreemde! We gaan er weer een
leuk seizoen van maken!

Groetjes de kabouters
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herfstdropping!
Vrijdagavond 5 oktober organiseren wij onze jaarlijkse herfstdropping! De
herfstdropping is voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar (ook niet leden). Dit jaar staat de herfstdropping in het teken van “Cowboys en
Indianen”. Alle Cowboys en Indianen verzamelen bij het clubgebouw
van Scouting ‟63 waarna zij geblinddoekt naar de dropplek worden gebracht. Vanaf daar vinden zij samen met hun groepje de weg terug via
posten en diverse activiteiten. Voor de lekkere trek onderweg is ook
gezorgd! Jij bent toch ook een stoere Cowboy of Indiaan?!? Geef je
dan snel op bij je begeleiding van de scouting of vraag op school naar
de inschrijfformulieren.
De herfstdropping begint vanaf 18.45 uur bij het clubgebouw van
Scouting ‟63 op Kerklaan 102, te Leimuiden. De kosten bedragen € 2,p.p. en kunnen betaald worden bij het inschrijven. Tot 5 oktober!
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Scouts zweven sky high op Hippiekamp
Hallo allemaal, dit jaar hebben we met de Scouts ons kampin het chique
Aerdenhout gehouden. Lekker dichtbij en heel gezellig met heelveel andere
scoutinggroepen die daar ook op kamp waren. Het kamp stond in het teken van de
hippies, in de laatste weken voor het kamp hebben we daarom een bijpassende
outfit gemaakt. Na het afscheid van de ouders, zijn we met mooi weer naar het
kampterrein gefietst. Toen we daar aankwamen, hebben we de tenten neergezet en
de keukens gepionierd. Op zondag hebben we schommels gemaakt en uiteraard
beschilderd met een fleurig bloemetjesmotief. In de avond kwam Mark Beuk met
zijn gitaar langs en hebben we gezellig liedjes bij het kampvuur gezongen. Toen iedereen die avond eenmaal sliep, was het tijd voor een nachtelijke dropping .
Volgens de plaatselijke traditie werd een aantal scouts door de politie keurig
thuisgebracht, dat gebeurt vaker in Aerdenhout. Nadat iedereen maandag had
uitgeslapen, wilden wij ons maandag van onze beste hippiekant laten zien.
Daarom hebben we een keurig grasveldje omgetoverd in een fleurig bloementuintje
(= Guerrilla gardening). Hopelijk wordt Aerdenhout hier een stukje vrediger van.
Na de kampdoop was het maandagavond tijd om elkaar ook een beetje te versieren
en dus gingen we een potje paintball doen.
Op dinsdag begon de hike, dus iedereen moest vroeg uit de veren. Een van de
eerste posten van deze fietstocht was bovenop het Kopje van Bloemendaal. Bij de
afdaling van het Kopje knalde onze scout Yara bovenop een auto. Gelukkig was Yara
alleen een beetje geschrokken en was de fiets beschadigd, maar kon de hike
doorgaan. We gingen namelijk zweefvliegen! Het uitzicht vanuit de wolken was
fantastisch. Nu weten we als hippies tenminste ook wat het is om 'high', of
eigenlijk 'sky high' te zijn! Op woensdag ging de hike verder, in Haarlem hebben we
een ruilspel gedaan en de patrouilles hebben zelf boodschappen gedaan voor het
avondeten.
Vanaf donderdag was de zon op vakantie, maar helaas niet bij ons, een aantal scouts
werd in een natte tent met natte kleren wakker. Op deze dag hebben we ook het
juttersmuseum bezocht en in de avond hebben we in hasj, wiet en XTC 'gedeald'
tijdens een handelspel. Vrijdag hebben we verschillende spelletjes gedaan en
hebben we ons voorbereid op de bonte avond. Op zaterdag zijn we heel vroeg opgestaan om het kamp af te breken. Jammer genoeg bleef het maar regenen en daarom moesten we dus alles nat inpakken en door de stromende regen naar Leimuiden
terugfietsen. Dit hebben we in een recordtempo gedaan zodat we weer snel thuis
onder de warme douche konden staan. De week was voorbij gevlogen!
Groetjes,de Scoutsleiding
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Wildevaart
Hallootjes, dit jaar is de wv van 29 Juli tot 5 Augustus op zomerkamp geweest. We
stonden op camping/zeilboerderij Rufus in Broek, een dorpje naast Sneek. We
wilden heel erg graag naar Sneek, omdat er eind van de week sneekweek begon. We
hadden niet zo heel lekker weer, elke avond regende het. (die rode stippen op buienradar, dat is dus daar!) Door twee verschillende aansluitngen van de tenten lekte
het „s nachts. Na een paar grote zeilen over onze tenten gehangen te hebben,
hebben wij de rest van de week droog geslapen. De leeftent was wel een nat
gebeuren, we hadden namelijk een modderpoel in de keuken.
Maar gelukkig hebben we dat goed opgelost met de vlonders
van de boten.
Wij hadden niet onze eigen boten meegenomen naar Sneek,
dat was toch wel iets te ver. Wij hebben van de scouting uit
Sneek 2 boten gehuurt voor een week. 1 dag in de week was
het echt lekker weer, en daar hebben we gebruik van gemaakt, een dagje heerlijk gezeild en
gekeken bij het skûtsjesilen!
Verder zijn wij ‟s avonds 2 keer naar een poolcentrum
geweest. Aan het einde van de week begon de Sneekweek.
Daar zijn wij 2 avonden naar toe geweest, er stond een
groot podium met bekende DJ‟s. De loodsen zijn ook nog 2
avonden geweest, om gezellig met ons naar Sneekweek te gaan!

Dit jaar zijn er 4 nieuwe leden bij ons gekomen, dus was het de bedoeling om ze te dopen op kamp. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan!
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Dit jaar zijn er 4 nieuwe leden bij ons gekomen, dus was het de bedoeling om ze te
dopen op kamp. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan! Ze moesten allemaal een
overal aan, waar we “free hugs” achter op hadden geschreven.

De opdracht was dat ze in Sneek 10 knuffels moesten geven aan willekeurige
personen die ze niet kenden. Na dat ze dat allemaal gedaan hadden, moesten ze een
reclame spotje maken met mensen die ze vonden op de markt in Sneek voor
wc-papier en beschuit. De volgende opdracht was dat ze ergens in Sneek een snee
brood moesten halen, zonder daar geld voor hoeven te betalen. Jammer dat ze
allemaal heel slim waren om gelijk naar de bakker te rennen, en te flirten met de
werknemer. Verder moesten ze ergens een plakje kaas halen, dat ze op hun brood
konden doen. En natuurlijk was er een kaasboer op de markt, dus die opdracht was
niet zo moeilijk. De laatste opdracht was dat ze gezamenlijk 10 mensen moesten
zoeken, die met hun een sinterklaas liedje wilde zingen. Kortom het was een
geweldige doop!
Het weekend van 7,8 en 9 September hadden we weer RZW in Amsterdam. De
jongens van de Wilde vaart zijn er vrijdag 7 September al gelijk heen gegaan.
Zaterdag hebben ze gezeild, maar omdat we geen wind stond, hebben ze geen
prijzen gewonnen. Zondag hadden we de roei- en wrikwedstrijden. De jongensboot
zijn twee keer eerste geworden en één keer derde.
De meidenboot zijn drie keer eerste geworden, en daarmee ook de wisselbeker
naar binnen gesleept!
Ook dit jaar komen er nieuwe leden bij de Wilde Vaart. We hopen op 5 nieuwe
leden, dus gaan we eerst een leuk avondje Beachvolleyballen in the Beach in
Aalsmeer. Hopelijk komen ze alle 5 gezellig op de Wilde Vaart!

Kortom hebben we dus een heel leuke zomer gehad!
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Vacatures
Maatschapelijke stage lopen!?
Vrijwilligerswerk is niet weg te denken bij scouting. De gehele groep draait op een
grote groep jongeren en volwassenen die zich op veel verschillende manieren inzetten voor de groep. Er is dus een groot aanbod aan mogelijkheden die je als stagiair(e) kan doen. Interesse? mail je verzoek naar: evertjongeneel@gmail.com

Wist je dat…..
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Scouting „63 volgend jaar 50 jaar bestaat?
Dat dit gevierd moet worden!?
Scouting „63 een nieuwe voorzitter heeft!?
Het hok van de loodsen erg opgeknapt is?
Er nieuwe dolfijnenleiding is?
Er bij de roei– zeil en wrikwedstrijden veel prijzen gewoon zijn!
Wolf een beetje op Tim lijkt!? XD
De hoofdstad van Duitsland geen Brussel is!?
De hoofdstad van Rusland Moskou is?
Geox de schoen is die ademt?
Het monster van Lochness niet uit Zwitserland komt?
Er mensen binnen scouting zijn die er met het spel 30 seconds wel eens naast
zitten?
Je maatschappelijkestage bij scouting kan lopen?
Er bijna herfstdropping is
Je het koffiezetapparaat uit moet doen als je weg gaat bij scouting?
Iedereen ook even de lampen uit moet doen als hij/zij weg gaat?
Er een leuke bloembollenactie aankomt?!

Bestuur:
Voorzitter:

Geert Bakker

+31655858562

Penningmeester:

René Muijs

+31620678579

Secretariaat:

Lotte Obdeijn

+31622058598

Aanspreekpunt materiaal :

Ron Bouterse

+31172507076

Oudervertegenwoordiger- :

Adriaansen

+31645440181

Stagecoördinator:

Evert Jongeneel

+31620757935

Ledenadministratie:

Liesbet Bouterse

+31172507076

Speltakbegeleider:

Lotte Obdeijn

+31622058598

Vrijwilligerslijst:
Gerrit Grasmaaier:

Paul Mollers

+31617682783

Nicolien Notulist:

Lotte Obdeijn

+31622058598

Karel Klus:

Ron Bouterse

+31172507076

Harry Haardhout:

Jelle van den Berg

+31652472136

Rita Redactie:

Evert Jongeneel

+31620757935

Willem Website:

Jessica van de Geer

+31653444811

Annie Activiteit:

Eefje Obdeijn

+31631778107

Kees Kampeer:

Jelle van den Berg

+31652472136

Simon Sponsering:

René Muijs

+31631280978
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Ruimte voor adressen

www.mcdleimuiden.nl
Dorpsplein 23
0172-507010

2451 BC Leimuiden
info@mcdleimuiden.nl

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze
website: www.scouting63.nl.
Of mailen naar: scouting63@scoutnet.nl

Kom e

ens kij

ken!

Scouting ‘63
Kerklaan 102
2451 CH Leimuiden

