
Scouting Magazine
Eerder dit jaar ontvingen wij leuk nieuws van 
Scouting Nederland. 
Vanaf nu verzorgt Scouting Naaldwijk zelf 
een aantal pagina’s in het 
Scouting Magazine van Scouting Nederland.
 
De pr-commissie is de afgelopen weken 
hard bezig geweest om onze pagina’s te 
vullen. 

Elk kwartaal ontvangt elk lid het Scouting 
Magazine en hierin zullen we vanaf nu in 
elke editie een gebeurtenis van Scouting 
Naaldwijk uitlichten. 

Op 19 mei valt het Scouting Magazine bij 
jullie op de deurmat, met deze keer een 
terugblik op Sint-Joris. 
Houd je brievenbus dus goed in de gaten! 

Elk jaar bezoeken honderden Westlandse scouts het Westland Scouting Spektakel. 
Dit is een weekend vol met scoutingactiviteiten voor alle scoutingvereningen 
van het Westland. 

Om dit weekend te realiseren zijn er een hoop vrijwilligers nodig. Om iedereen te 
bedanken voor hun inzet en om het WSS feestelijk af te sluiten heeft de groep The 
Flying Dutchmen van Scouting Naaldwijk het WSS-feest (16+) georganiseerd. 
Hiervoor hebben zij maanden geklust om de grote zaal om te kunnen toveren 
tot Mexico, wat het thema was van het feest. 

De zaal zag er geweldig uit met o.a. grote cactussen en een piñata. 
En natuurlijk was het een gran fiësta!  

agenda

wist  je   datjes

TFD organiseert WSS-feest
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08/15.07.2017 1e week zomerkamp:
  Bambino’s,  
  Franciscushorde,
  Thomas Edision Troep, 
  Marco Polo

15/22.07.2017 2e week zomerkamp:
  Achilleshorde, 
  Rosie the Riveter, 
  4G,
  Hopman Fransen Troep

De Bambino’s naar de politie zijn geweest?

De Hopman Fransen Troep voor het eerst 
in tenten op kamp zijn geweest?

De leiding een grote voorjaarsschoonmaak 
heeft gehouden?
 
Veel leiding voor een kort moment terug 
was in de jaren 90 door het georganiseerde 
leidingfeest?

De Dutch Lions op 29 April een carwash 
hield op de parkeerplaats en ze ruim €200,- 
op hebben gehaald voor hun zomerkamp 
naar Parijs in 2018?
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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



Palmpasen
Op 8 en 9 april vierde de onderbouwgroepen van 
Scouting Naaldwijk Palmpasen. 

We vieren Palmpasen op de zondag voor Pasen. 
De kinderen van Scouting Naaldwijk maken op 
zaterdag een palmpaasstok. 
Deze mooi versierde stokken met allerlei lekkers eraan bezorgen 
zij vervolgens zelf bij ouderen die wel iets extra’s 
kunnen gebruiken. 

Op zaterdag 8 april versierden de kinderen een houten kruis met 
crêpepapier en andere mooie versiersels. 
Aan het kruis hebben zij allemaal lekkere dingen vastgemaakt 
zoals koekjes, theezakjes, fruit en natuurlijk paaseitjes. 
Met bovenop een broodhaantje van de bakker en een groen 
buxustakje om het af te maken. 

De volgende dag lieten de kinderen hun palmpaasstok zien aan 
de mensen in de kerk. 
Tijdens de kerkdienst mochten een aantal kinderen wat vertellen 
over hun palmpaasstok, voor wie het bedoeld is en waar het 
broodhaantje en buxustakje voor staan. 

Na de kerkdienst was het tijd om de palmpaasstokken te 
bezorgen. In groepjes gingen de kinderen met de leiding op pad 
om de ouderen blij te maken. 

Scouting Naaldwijk draagt op deze manier ook dit jaar weer een 
steentje bij door te laten zien dat zieke of eenzame ouderen 
zeker niet vergeten worden!

. 

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 
  Bambino’s       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: Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur is dan wel geen jeugdgroep, maar wel een 
belangrijk gezelschap. 

Zij komen een paar keer per jaar bijeen om ervoor te zorgen dat 
alles in orde is om de vereniging goed te laten draaien. 
In het bestuur zitten naast voorzitter Nic Sosef, 
secretaris Mariska Langeveld en penningmeester Frank 
Barendse vier actieve leiding: twee uit een onderbouwgroep en 
twee uit een bovenbouwgroep. 

Samen zorgen zij voor een veilig en schoon gebouw, goed 
materiaal en letten zij erop dat alle groepen gezonde financiën 
hebben.

Het is al weer even geleden, maar in februari was het carnaval op 
Scouting Naaldwijk. 

Alle kinderen kwamen verkleed, van superhelden tot allerlei 
soorten dieren. 
Terwijl de kinderen zich al dansend en springend alvast 
opwarmde, kwamen er twee vermoeide carnavalsvierders binnen.
Ze waren bezig met een wereldrecord carnaval vieren, maar 
waren na een paar dagen toch wel erg moe. 
Ze hadden nog maar anderhalf uur te gaan voor het record! 
Scouting Naaldwijk ging hen helpen de tijd door te komen door 
leuke spellen te spelen.

Yes, het was gelukt! Ze hadden een nieuw record gezet! 
Daarna was het tijd voor de polonaise, confetti en 
carnavalsmuziek om er één groot feest van te maken. 
Het was weer een geslaagde carnaval. 

Terugblik carnaval


