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Tel.: (030)6876722
Website: https://nsgscouting.nl
Twitter: @NicoSteenbeekgr
Lotencommissie
Dag allemaal, We zijn al weer ruim een maand bezig met het verkopen van de scoutingloten!
Jullie zijn echt super goed bezig want er zijn in totaal al 425 loten verkocht door jullie. Hiermee
hebben jullie al heel wat geld opgehaal voor de vereniging en zijn er ook al heel wat verkopers
insignes verdient door jullie.
Ook de individuele speltakdoelen komen inzicht!
Dat betekend dat we binnenkort misschien wel de eerste speltakken gaan trakteren op iets
lekkers.
Bevers: 93 loten verkocht (doel: 110) Kh
aniwara 152 loten verkocht (doel 230)
Sionie: 110 loten verkocht (doel 200)
Scouts: 70 loten verkocht (doel 300)
De lotenverkoop loopt tot 6 juli. We willen graag alles voor de zomervakantie afgerond hebben,
zodat jullie met je kersvers verdiende insignes op kamp kunnen.
Groetjes van de lotencommissie

Hallo Bevers,
Dat was een leuke opkomst afgelopen zaterdag. Fijn ook dat Steven er weer bij kon zijn nu hij
klaar is met zijn examens. Aankomende zaterdag gaan we weer iets leuks maken. Jullie
hebben hiervoor al heel wat krant versnipperd. We zien jullie graag zaterdag van 10:00 tot
12:00 in uniform.
Zaterdag is er voor de ouders ook een korte
bijeenkomst waarin er wat dingen verteld zullen worden over het zomerkamp.
Groetjes van de leiding
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Afmelden? bevers@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Khaniwarahorde,
Helaas zijn wij afgelopen zaterdag niet toegekomen aan het insigne waar we aan wilde gaan
beginnen, hopelijk beginnen we daar over twee weken dan wel mee. Eerst gaan we lekker
wandelen! Maar niet zomaar wandelen we gaan Geocachen! Geocachen is een soort van
schatzoeken maar dan met coordinaten. Trek dus je goede wandelschoenen aan en zorg dat je
klaar bent om de schat te vinden! We gaan zaterdag naar een mooie locatie in het bos bij
Soesterberg. We verzamelen daarom wat eerder, om 9:30 uur en we komen ook wat later terug,
om 12:30 uur. Wij zoeken nog ouders om ons van en naar Soesterberg te brengen. Graag
horen per mail we of jullie kunnen rijden en hoeveel zitplekken er over zijn. Ouders zijn
natuurlijk ook van harte welkom om mee te helpen schatzoeken!
Hieronder nog even speciale datums die eraan zitten te komen:
- 15-06
tijd zal 11:00 tot en met 16:00 zijn
JUNGLEDAG! ( Locatie in Mijdrecht )
We zoeken hier nog ouders voor die kunnen rijden en halen!!
- 20-07 t/m 27-07: ZOKA! Geef je op!
Groetjes,
Oe, Hathi, Martijn, Mysa en Rama
Afmelden? khaniwara@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Sioniehorde,
Een kort bericht. Zaterdag weer een nieuwe leuke opkomst! Vergeet niet je verkochte
lotenboekjes met geld in te leveren.
Als je het nog niet hebt gedaan, meld je dan aan voor zomerkamp!
Hieronder nog even datums om in de gaten te houden:
- 15-06
tijd zal 11:00 tot en met 16:00 zijn
JUNGLEDAG! ( Locatie in Mijdrecht )
We zoeken hier nog ouders voor die kunnen rijden en halen!!
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- 20-07 t/m 27-07: ZOKA!
Groetjes van jullie leiding,
Akela, Baloe, Chil, Ikki, Jacala, Kaa en Mang
Afmelden?
sionie@nsgscouting.nl
of telefonisch
Hallo Scouts,
Wat hebben we een enorm leuk kamp gehad! Wij hebben het erg naar ons zin gehad en wij
hopen jullie natuurlijk ook! Aankomende zaterdag is er weer een normale opkomst van 14:00
tot 16:00, en wie weet gaat wij wel iets doen wat jullie hebben voorgedragen in de
scouts-groepsraad... ;).
Tot zaterdag!! Groetjes van de leiding
Afmelden? scouts@nsgscouting.nl of telefonisch
Hallo Explorers,
Afgelopen week hebben we een aantal actie gehad om geld te verdienen voor het zomerkamp.
We hebben gelopen voor de Anjer actie en koffiegeschonken op het foto festival van Fotogein.
Bedankt allemaal voor jullie hulp!
Aankomende zaterdag staat er een wandeling op het programma.
We zullen starten vanaf de boederij dus wees optijd aanwezig!
Planning komende tijd:
- Zaterdag 1 juni | Wandeling georganiseerd door de begeleiding
- Vrijdag 7 juni | Ouderavond, voorbereidingen kamp met ze alle
- Vrijdag 14 t/m zondag 16 juni | Proefkamp en Caravans wassen met ze alle
- Vrijdag 21 juni | Wandelen georganiseerd door de begeleiding
- Zaterdag 29 juni | Vlotvaren of Foto workshop
- Zaterdag 6 juli | Vlotvaren of Foto workshop
Tot zaterdag!
Groeten,
Loe, Kim, Marloes en Roy
Afmelden? explorers@nsgscouting.nl of telefonisch
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