
Nieuwsbrief   1                jaar 2020                           februari  

De nieuwsbrief is gericht aan ouders en verzorgers van onze leden. Ook wordt de brief verspreid 

onder de explorers en gaat deze naar onze bedrijfssponsoren. Op onze website kunt u de oude 

nieuwsbrieven terug vinden. www.scouting-rheijnewoud.nl Als we over het juiste emailadres 

beschikken dan ontvangt u de nieuwsbrief digitaal.  U kunt in Scouting Online: 

https://sol.scouting.nl/ zelf uw emailadres invoeren of muteren.  

De volgende zaken komen in deze nieuwsbrief aan de orde: 

1. Coach voor het welpenteam 
2. Ruimte voor nieuwe welpen: spreekbeurtpakket en powerpoint 
3. Bas Verheij herstellende. 
4. I-Scout: puzzelaars opgelet: 7 maart  2020 rekenen we op jou. 
5. Jaarverslag 2019 goedgekeurd 
6. Lustrumprogramma gereed. Wie helpt het mede realiseren? 
7. NL Doet: zaterdagmiddag 14 maart 2020: wat gaan we doen? 
8. Paaschocolade zaterdag 21 maart 2020 
9. Duinenmars: 4 april 2020 
10. RSW 17-19-19 april 2020 
11. Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp week 20-25 april 2020 
12. Koningsdag  27 april 2020 
13. 4 mei 2020 Dodenherdenking 
14. 5 mei 2020 75 jaar vrijheid 
15. Van der Spek schenkt ons prikstokken en houtsnippers 
16. SOL : hoe gebruik je dat? 

 

1. Coach voor het welpenleidingteam heeft zich gemeld. 
 

 

Geduld wordt beloond. En hoe! 
 
Begin januari heeft Pascal Kwakman (vader van 
scout Teun) aangegeven dat hij bereid is het 
welpenteam als coach te ondersteunen. 
Hij zal met een zekere regelmaat aanwezig zijn 
bij een opkomst of activiteit, observeren hoe 
het gaat en tips uitwisselen met het 
leidingteam.  

 
 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
https://sol.scouting.nl/


2. Ruimte voor nieuwe welpen 

 

 

Neem een keer een vriendje of vriendinnetje mee. Of maak gebruik van het 

spreekbeurtpakket dat in het clubhuis aanwezig is. Er is een kant en klare powerpoint 

beschikbaar op de website van Scouting Nederland.  Ga snel naar: 

https://www.scouting.nl/over-scouting/spreekbeurt 

Het huidige welpen team telt 17 leden. Idealiter hebben we er 30. We naderen een kritische 

grens. Dus timmeren we wat harder aan de weg.   Helpt u  mee?! 

 

3. Bas Verheij is gelukkig weer herstellende! 

Onze afdelingsbegeleider bij de Explorers, Bas Verheij, heeft de afgelopen weken in het 

ziekenhuis gelegen. Het was een spannende tijd. Maar gelukkig gaat het nu weer beter met 

hem. We wensen hem en zijn vriendin en aanstaande bruid Malou Paul veel sterkte. We 

hopen dat Bas voorspoedig herstelt en gauw weer mee kan doen met de Explorers. 

https://www.scouting.nl/over-scouting/spreekbeurt


 

 

4. I-Scout: puzzelaars opgelet: 7 maart  2020 rekenen we op jou. 
 

I-Scout is een  internationaal internet game voor 16+. 
Creativiteit, teamspirit en internet zijn de voornaamste 
ingrediënten.  
 
Explorers, bestuur en leiding zijn er klaar voor. Puzzelaars 
onder de ouders kunnen aanhaken als hulpnetwerk die we 
inschakelen bij lastige opgaven. 
 
Aanmelden:  info@scouting-rheijnewoud.nl  
Even langs komen mag ook, maar de ruimte is beperkt 
vandaar dat hulpteams op afstand zijn gezet.  



5. Jaarverslag 2019  goedgekeurd door groepsraad. 

Ben je nieuwsgierig naar  het reilen en zeilen van onze vereniging? In het 

jaarverslag dat je op onze website kunt downloaden, vind je ons verhaal over 

2019. 

 

6. Lustrumprogramma gereed. Wie helpt het mede realiseren? 
 

 

Het lustrum programma wordt later dit jaar officieel bekend gemaakt. Voor een aantal activiteiten 

hebben we hulp nodig. 

Zoals voor het organiseren van de Fancy Fair met  Rad van Fortuin. Voor de vossenjacht 

zoeken we vossen. En bij het midzomerdiner (een herhaling van een schitterende avond die 

we in 2018 beleefde) hopen we op heel veel ouders als gasten. 

Helpt u mee?  Laat het weten aan Cathrin die de algehele coördinatie doet en u nader kan 

informeren: info@cathrinvanderwerf.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cathrinvanderwerf.nl


7. NL Doet: zaterdagmiddag 14 maart 2020 :wat gaan we doen? 
 
Net als de voorgaande jaren wordt er tijdens NL Doet op zaterdag 14 maart a.s. vanaf 12.00 
uur weer hard gepoetst. De volgende deelklussen staan op de lijst: 

 

 
 

Buiten:  
1. de dakgoten leegmaken en de 

daklijsten poetsen 
2. de ramen zemen 
3. de entree een grote beurt 

geven 
4. een sleuf graven bij het 

zuidoost hek( moet 
gerepareerd) 

5. het onkruid wieden 
Binnen: 

6. de ramen zemen 
7. de keukenkastjes 

schoonmaken en opnieuw 
inrichten 

8. de koelkast schoonmaken 
9. beschadigd meubilair en 

andere huisraad die we niet 
meer kunnen gebruiken 
afvoeren naar het  afvalpark in 
Alphen 

10. de binnendeuren zemen 

 

Er wordt gezorgd voor een gezellige sfeer en wat lekkers. We gaan door tot 
16.00 uur. 
 
Oh ja, graag  zelf een emmer, zeem, lappen  e.d. meenemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Paaschocoladeverkoop  zaterdag 21 maart 2020 
 

We kregen complimenten voor de goede 
kwaliteit van de chocolade.  Voor 5 euro 
per zakje steunt u de vereniging.  
De scouts komen langs en gaan hun best 
doen de verkoop van vorig jaar te 
evenaren. 
 
Nu kan het Pasen worden! 

          

 
 

 
9. Duinenmars zaterdag 4 april 2020 

 

De welpen gaan  voor de 10 
kilometer en zullen genieten van 
het schitterende parcours dwars 
door de duinen. 

 
 

10. Regionale Scouts Wedstrijd  weekend van 17-18-19 april 2020 
 
 
Onze scouts gaan er weer 
voor. Een schitterend 
weekend tegemoet. 
Er zijn 2 teams met samen 
12 scouts ingeschreven. 
 
Jongens en meiden heel 
veel plezier. 
 
Laat zien wat je kunt! 

 
 



11. Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp  week van 20-25 april 2020 
 

 

Vele handen maken het werk licht. 
 
Als alle ouders een avond in hun 
eigen straat/buurt collecte willen 
lopen dan maken we het Nationaal 
Fonds Kinderhulp en daarmee heel 
veel kinderen blij en worden we er 
als vereniging ook een beetje beter 
van. 20% van de opbrengst is voor 
de clubkas. 
 
Geef je op bij Karin de Jong, de 
collectecoördinator van 
Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk 
via info@scouting-rheijnewoud.nl 
 

 
 

12. Koningsdag  27 april 2020 
 
 
 
Wederom vieren we Koningsdag in en 
om ons eigen clubhuis. 
 
Kom gezellig langs met het hele gezin 
vanaf 10 uur is er van alles te doen. 

         
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl


13.   Dodenherdenking    4 mei 2020 

 

Het valt in de meivakantie, 
maar leden die thuis zijn 
kunnen in uniform 
meelopen in de stoet naar 
het oorlogsmonument. We 
verzamelen om 19.30 uur 
bij het Anker en lopen mee 
in de stoet naar het 
monument. 
Daar houden we om 20.00 
uur de twee minuten stilte  
en leggen bloemen bij het 
monument. 
 
Bent u er dit keer ook bij? 
 

 
 

14.     Bevrijdingsdag 5 mei 2020   75 jaar vrijheid 
 

Scouting Rheijnewoud  vervult een rol bij de 
Liberty tour. Een tocht met het vrijheidsvuur 
door alle kernen van Rijnwoude in oude 
legervoertuigen. Welpen mogen in uniform mee 
op de wagens. Tijdens de lunchpauze stoppen de 
auto’s bij het oude gemeentehuis aan de Rijndijk 
en worden de chauffeurs en meerijders voorzien 
van een lunch verzorgd door SR. Een hulpteam 
van ouders helpt mee. De moeite waard om een 
kijkje te nemen.  

                 

 
 
 



 
  

Tussen 11 en 15 uur is er voor inwoners 
van Rijnwoude een heerlijke 
vrijheidslunch in Het Anker. Vrije inloop. 
Er worden filmfragmenten vertoond 
over de bevrijding in Alphen aan den 
Rijn, er is een kleine expositie, er zijn 
boeken over WO II in Hazerswoude en 
we praten over de betekenis van 
vrijheid.   
Er is ook koffie/thee met wat lekkers. 
Vrijwillige bijdrage 5 euro. 

 
15.           Van der Spek schenkt ons prikstokken en houtsnippers 

 
Jong geleerd, is oud 
gedaan. 
Na de opschoonactiviteit 
met de welpen, liet 
Hovenier van der Spek ons 
weten dat we de 
vuilprikstokken mochten 
houden! Geweldig toch, 
gaan we vaker prikken. 
Ook ontvangen we 
houtsnippers voor de 
borders.  

 

Het Anker 
Chopinlaan 2 
 

Vrije inloop 
Tussen 11 en 15 



16.         SOL = Scouts Online : hoe gebruik je dat? 
 

Communiceren doen we het eenvoudigst als dat digitaal kan.  De verspreiding 

van de nieuwsbrief, de verzending van de contributienota, berichten van het 

leidingteam etc. Maar dan hebben we wel het juiste emailadres nodig. Dat kunt 

u zelf checken en muteren op https://sol.scouting.nl 

Ook uw adres en telefoonnummer zijn met name bij calamiteiten voor ons van 

belang, deze kunt u bij wijziging eveneens zelf aanpassen. 

In de bijlage die met deze nieuwsbrief wordt meegestuurd  treft u een 

stappenschema aan. Dit kunt u later ook op onze website vinden. 

 

 

 

Wilt u onze vereniging steunen; dat kan al voor een jaarlijkse bijdrage van  € 250 (sponsor)  

of  € 500  (hoofdsponsor) of door sponsoring in natura. Aanmelding via: info@scouting-

rheijnewoud.nl of bekijk wat wij u kunnen aanbieden op: http://scouting-rheijnewoud.nl. 

Onze natura sponsoren zijn: 
 

     Taxi W van den Heuvel B.V 

                

 
 
Contact 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of tips of wilt u meer weten over onze 
vereniging? Dan kunt u daarvoor contact op nemen via: info@scouting-rheijnewoud.nl.  
 
Nog veel meer informatie vindt u op: WWW.SCOUTING-RHEIJNEWOUD.NL 

 

https://sol.scouting.nl/
mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
http://scouting-rheijnewoud.nl/
http://www.scouting-rheijnewoud.nl/

