
Ouders, laat je uitdagen!

Oliebollenactie 2016

Een vereniging met bijna 15 groepen en ruim 200 jeugdleden draait natuurlijk niet 
vanzelf. Ongeveer tien keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle leidingteams 
bij elkaar om met elkaar de laatste ontwikkelingen te bespreken en ervoor te zorgen 
dat we samen de best mogelijk draaimiddagen en kampen voor uw kinderen kunnen 
realiseren.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom hebben de afgelopen jaren diverse ouders plaats 
genomen in deze groepsraadvergaderingen om hun licht te laten schijnen op hoe het 
loopt in de vereniging en wat er beter zou kunnen. Deze input zorgt ervoor dat wij het 
nog beter kunnen doen.

Dus heeft u zin om als ouder iets bij te dragen aan de scouting en wilt u graag wat 
meer weten over wat er in de vereniging achter de schermen gebeurt? Meld u dan 
aan bij het leidingteam van uw kind.

Onze jaarlijkse oliebollenactie is weer van start gegaan! 

Alle scouts hebben van hun leiding de bestelformulieren mee naar huis gekregen om 
oliebollen te verkopen. 
Voor 10 december moeten de bestellijsten weer ingeleverd zijn bij jouw leiding. 
Ook kunt u uw oliebollen online bestellen. Daarnaast bezorgen wij ook bij bedrijven. 
Voor bestellen en meer informatie zie www.scoutingoliebollen.nl 

De opbrengst van de oliebollenactie gaat naar de groepen, die met dit geld 
weer leuke activiteiten kunnen organiseren voor onze jeugdleden!

agenda

wist  je   datjes

Rabobank Clubkas Campagne
Op 31 oktober was de uitreiking van de 
Rabobank Clubkas Campagne.
 
Met deze actie heeft Scouting 
Naaldwijk € 959,07 opgehaald. 
Wij willen iedereen bedanken die op 
ons gestemd heeft. 

Met dit geld kunnen we weer mooie 
programma’s neerzetten 
voor onze leden!

03.12.2016 Sinterklaas onderbouw

25/26.12.2016 Kerst

06.12.2016 Groepsraad

31.12.2016 Oliebollenactie

25.02.2017 Carnaval onderbouw

08.04.2017 Duinenmars

09.04.2017 Palmpasen 

Oliebollen gemakkelijk via 
www.scoutingoliebollen.nl  te bestellen zijn. 

Ook bedrijven kunnen bestellen 

De opbrengst van de actie ten goede komt 
aan de jeugdleden en de vereniging? 

U kunt refereren naar een groep of lid van 
de vereniging?

Bij elke groep een scout topverkoper kan 
worden bij de oliebollenactie en hier iets 
mee kan winnen?

We vorig jaar met de oliebollenactie meer 
dan 10.000 stuks hebben verkocht?

nummer  1-2016

facebook
De FF Scouten verschijnt vier keer per jaar, 
maar voor jeugdleden en ouders die geen 
genoeg krijgen van nieuws over 
Scouting Naaldwijk hebben we ook een 
Facebookpagina! 

Like ons om op de hoogte te blijven van 
de leukste activiteiten en kampen van alle 
groepen.

facebook.com/scoutingnaaldwijk



Nieuwe groepen:
Rosie the Riveter
Wij zijn stoer, wij zijn sterk! Wij zijn de Rosies! 

Dit seizoen begonnen als nieuwe gidsengroep met 10 
enthousiaste meiden. 
Elke woensdagavond doen we leuke dingen, zoals schatkistjes 
knutselen, soep koken, maar ook heel veel spelletjes! 

Op introductiekamp konden we pas echt goed laten zien hoe 
stoer we zijn: in legerthema deden we heel veel gave dingen. 
We zijn zelfs in de bunkers geweest! 

Groetjes van de Rosie the Riveter!

Hopman Fransentroep
Het jaar 2016 is het jaar der jaren! Waarom? Horen wij jullie 
denken.
Het jaar 2016 is namelijk het jaar dat de Hopman Fransentroep is 
opgericht!
Het jaar dat Scouting Naaldwijks grootste held 100 jaar zou 
worden.

Het jaar dat wij met onze groep de naam van deze held van 
Scouting Naaldwijk, Hopman Fransen, voortzetten.
De Hopman Fransentroep draait elke woensdagavond van 19.30 
uur tot 21.00 uur. De Hopman Fransentroep bestaat uit een groep 
enthousiaste, sportieve, stoere jongens en leiding die altijd in zijn 
voor een te gekke avond vol spel en plezier!

De eerste weken zijn we goed begonnen, met onder andere 
luchtbuks schieten en het grote Mister X spel. 
Een spel waarbij de jongens met een kaart en een walkietalkie- 
app moesten samen werken om de Mister X te vinden.

draaitijden

colofon

Maandag: 4G        19:00 - 20:30

Woensdag: Hopman Fransentroep 19:30 - 21:00
  Rosie the Riveter 19:30 - 21:00
  The Flying Dutchmen     20:00 - 21:30
  
Donderdag: Marco Polo  19:30 - 21:00
  Winston Churchill   19:45 - 21:15
  Pandora       19:30 - 21:00
  Dutch Lions       19:15 - 20:45
  Dionysos  20:30 - 22:00

Vrijdag:  Atilla de Hun       19:30 - 21:00
  Thomas Edison Troep 19:15 - 20:45 

Zaterdag: Binkies        14:30 - 16:00 
  Bambinos       14:30 - 16:00
  Achilleshorde       14:30 - 16:00
  Franciscushorde     14:30 - 16:00
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Even voorstellen: Binkies
Hallo allemaal!

Wij zijn de Binkies en zijn super stoere kinderen van 5 t/m 7 jaar. 
Elke zaterdag van 14.30 – 16.00 uur beleven wij 
spannende avonturen. 
Leuke spelletjes waarbij we leren samenwerken, naar het bos of 
wat leuks knutselen. 
We spelen in Hotsjietonia, het dorp van Lange doener en de an-
dere figuren die regelmatig langskomen om met ons leuke dingen 
te beleven. 

Twee keer per jaar gaan wij op kamp, een nachtje op het 
scoutinggebouw en het grote kamp in een ander clubhuis 
van vier dagen.  

Ken jij iemand die ook graag deze avonturen wilt beleven? Hij of 
zij is van harte welkom op zaterdag van 14.30 – 16.00 uur. 

Groetjes, de Binkies

 

Het jaar 2016 heeft nog veel meer in het vooruitzicht! 
Weekendkamp in het voorjaar, weekkamp in de zomer en tussen-
door nog vele andere leuke en vooral stoere activiteiten.
Stoer en gaaf daar staan wij voor!

Lijkt het jou wat om tot deze stoere groep te horen. 
Stuur dan een e-mailbericht naar HOP@scoutingnaaldwijk.nl of
bel naar 06-18736416.

Groeten van het Hopman Fransentroep leidingteam!


