
Het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen! 
Op 7 januari luidden de vrijwilligers van 
Scouting Naaldwijk het nieuwe jaar in met de 
traditionele nieuwjaarsborrel. 

Voorzitter Hans Barendse maakte van de 
gelegenheid gebruik om terug te blikken op 
een succesvol jaar met mooie kampen, een 
groeiend aantal leden en veel goedlopende 
acties van onze jeugdleden en leiding. 
Een mooi jaar! 

Ook in 2017 gaan we er met zijn allen een 
topjaar van maken! 

Proost op een jaar vol leuke programma’s, 
uitdagende kampen en veel gezelligheid! 

Op 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. 
In het teken van deze dag hebben de scoutinggroepen van het Westland een cheque 
aangeboden aan wethouder Mohamed El Mokaddem. 
Onze penningmeester Frank Barendse was hierbij ook aanwezig. 

Met ongeveer 340 scoutingvrijwilligers in het Westland hebben we ons het afgelopen 
jaar gezamenlijk voor 141.856 uur ingezet. 
Met de overhandiging van de cheque hebben we als scoutinggroepen laten zien wat 
voor waardevolle bijdrage wij als vrijwilligers leveren. 
Elke week weer zorgt de leiding voor uitdagende en leuke activiteiten voor onze leden. 
De wethouder nam de cheque enthousiast in ontvangst en noemde het klasse wat alle 
scoutingvrijwilligers doen. 

agenda

wist  je   datjes

Nationale Vrijwilligersdag

25.02.2017 Carnaval onderbouw

08.04.2017 Duinenmars

09.04.2017 Palmpasen

22.04.2017 Sint-Joris

08/15.07.2017 1e week zomerkamp

15/22.07.2017 2e week zomerkamp

Er in totaal 14.680 stuks aan oliebollen, 
appelflappen en appelbeignets zijn ver-
kocht?

Dit 29,7% meer is dan vorig jaar?

De Dutch Lions het meest verkocht 
hebben?

Gevolgd door de Hopman Fransen en de 
Marco Polo?

De leiding op 29, 30 en 31 december al om 
06.45 uur aanwezig was om alle 
oliebollen in te pakken?

De oliebollenactie dankzij jullie een groot 
succes was?
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facebook
De Effe 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



Kerstactie
Op zondag 18 december stond de scouting op het 
Wilhelminaplein in Naaldwijk. 

Leiding van de Rosie the Rivetergroep deelde daar voor de 
winkeliersvereniging warme chocolademelk uit. En met een 
sfeervol kerstmuziekje op de achtergrond konden kinderen er 
marshmallows bakken bij een warm vuurtje.

Scouting Naaldwijk staat altijd open voor dit soort leuke acties. 
We proberen er ook altijd iets bijzonders van te maken met goede 
materialen, originele ideeën en nét even dat scoutingtintje. 
Tenslotte laten we onszelf daarmee zien aan de buitenwereld. 
En vaak levert het een aardig zakcentje op waarmee we iets 
leuks kunnen organiseren voor de jeugdleden.

Op 22 april zal er zoals elk jaar weer Sint-Joris gevierd worden 
door Scouting Naaldwijk. 
Een leuke dag met spellen voor zowel de onder- als bovenbouw. 
Alle stoere kinderen van Scouting Naaldwijk zorgen er altijd weer 
voor dat het verhaal goed afloopt. 
Maar wat vieren we eigenlijk met Sint-Joris? 

Het verhaal van Sint-Joris gaat over het verhaal van Joris en de 
Draak. In een land woont een dodelijke draak aan wie elk jaar 
een jong meisje geofferd wordt. 
Als het lot op de koningsdochter valt, vraagt de koning de ridder 
om de draak te doden. 
Ook de bescheiden en dappere Joris doet een poging omdat hij 
ook wel wil trouwen met de prinses. Na een lang gevecht doodt 
hij de draak en verovert hij de prinses! 

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  19:15 - 20:45
  Winston Churchill   19:45 - 21:15
  Pandora       19:30 - 21:00
  Dutch Lions       19:15 - 20:45

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

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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Vragen en/of opmerkingen?
pr@scoutingnaaldwijk.nl

PR-Team Scouting Naaldwijk
www.scoutingnaaldwijk.nl

Uitgelicht: Groepsbegeleiding
Jennifer Koene, Dennis van der Knaap, Christine Mutsaers en 
Josh Koene zijn de groepsbegeleiders van Scouting Naaldwijk.

Als groepsbegeleiders maken we deel uit van het bestuur naast 
de voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Wij hebben verschillende taken binnen de vereniging.
Als (bege)leiding bijvoorbeeld tegen lastige situaties aanloopt, 
kunnen wij ondersteuning bieden. 
Ook stimuleren wij de (bege)leiding om zich te blijven ontwikkelen 
en ontplooien. 
We proberen op deze manier bij te dragen aan de leuke en 
leerzame tijd van alle leden van onze vereniging.

Wij zijn een aanspreekpunt binnen de vereniging, 
maar ook erbuiten. 
Ouders kunnen ons benaderen als ze tegen problemen aanlopen 
waarmee ze niet bij de (bege)leiding terecht kunnen. Ook staan 
we open voor tips om de vereniging verder te verbeteren. 

Onze contactgegevens staan op de website onder het kopje 
‘Groepsbestuur’ bij de groepen.

De groepsbegeleiding

Met diverse spellen helpen de kinderen van Scouting Naaldwijk 
Joris in het gevecht met de draak. Ondanks dat Joris elk jaar 
weer opnieuw de prinses moet veroveren en het niet altijd even 
makkelijk is om de draak te verslaan, lukt het toch om Sint-Joris 
altijd tot een goed einde te brengen. 

Sint-Joris


