
Bestel dierenartikelen via deze site 

We doen een proef met een nieuwe manier van fondsenwerving.  

U kunt via internet voedsel bestellen voor honden, katten, konijnen, etc. etc. , maar ook 

manden, speeltjes noem maar op. 

Afhankelijk van de bestellingen ontvangen wij een % van de omzet. 

Echter voor u is er ook een voordeel van 5% te behalen. 

WIN WIN dus. 

  



Welpen Leidschendam zoeken lege flessen 

Welpen Leidschendam vragen uw hulp! 

Ze willen voor serious request zoveel mogelijk lege flessen ophalen. 

HELPT U OOK MEE? 
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Enquette Bingo 
We willen u doorgeven dat we een super gezellige avond achter de rug 
hebben, en dat we de mooie opbrengst hebben gehaald van 750 euro. Hier 
zullen we leuke zinvolle scoutingactiviteiten van organiseren.  
Zaterdag 3 november hebben we een bingo georganiseerd in het kader van 
fondsenwerving. Aangezien het de eerste keer was dat wij een bingo hebben 
georgaiseerd, wilden we u vragen een aantal vragen te beantwoorden. Ook als 
u niet geweest bent. 
*Vereist 

Bent u / uw dochter / .. geweest ? * 

o Ja  

o Nee  
Waarom wel/niet? * 

 
Wat is uw algemene oordeel over de bingo? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

Was het duidelijk dat het ging om fondsenwerving? * 

o Ja  

o Nee  
Wat zijn positieve punten? * 

 
Wat zijn uw tips? * 



 
Zou u volgend jaar weer komen? * 

o Ja  

o Nee  

o Anders:  
Wat vond u van eten vooraf? * 

 
Weet u een sponsor voor een product/dienst?  

 
Overige opmerkingen  

 
 

Verzenden
 

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren. 



  



Mac Donalds beursvloer match uitgevoerd 

Tijdens beursvloer aan de vliet is er een match gemaakt tussen Scouting Satoko 

Kitahara en Mac Donalds. Deze is inmiddels uitgevoerd. Heerlijke kortingsbonnen waren 

een hit op de bingo! 
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Vacatures van onze scouting regio 

Regio Vlietstreek is de regio van en voor 13 scoutinggroepen met samen ruim 1400 

leden in Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en een stukje Den Haag. Samen zijn de 

groepen in de regio verantwoordelijk voor: 

• training en deskundigheidsbevordering; 

• de afvaardiging naar de algemene vergadering van Scouting Nederland (de landelijke 

Raad); 

• het organiseren van gezamenlijke (spel-)activiteiten; 

• het bevorderen van contacten en uitwisseling tussen de groepen; en 

• het bieden van ondersteuning aan de plaatselijke groepen. 

Er zijn drie vacatures. Het is noodzakelijk dat deze worden ingevuld! 

1. Regiovoorzitter (8 uur per maand) 

2. Secretaris (8 uur per maand) 

3. Tweede praktijkcoach, coördinator trainingen 

Laat svp weten als je interesse hebt! 
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2 november piratendisco 

Vrijdag 2 november houden we een piratendisco! 

Kom zo mooi mogelijk verkleed en win een prijs. 

 

 

Bevers en Welpen komen van 19.00 - 

20.30, 

Scouts komen van 20.00 - 21.30, 

Explorers zijn er de hele avond en 

organiseren dit fantastische feest! 
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Specsavers bedankt!! voor schenking 

Specsavers Leidschendam schenkt een bedrag van 1917,64 euro aan Feestkapel De 

Blaasbalgen leidschendam en 1917,64 euro aan Scouting Satoko Kitahara. 

De winkel heeft in het afgelopen jaar voor elke verkochte bril of hoortoestel een donatie 

gedaan aan de Stichting Specsavers Steunt. Op haar beurt doneert deze stichting dit 

bedrag aan Feestkapel De Blaasbalgen leidschendam en Scouting Satoko Kitahara. 

Michel Guldenmundt van Feestkapel De Blaasbalgen leidschendam is ontzettend blij met 

de donatie. 

"Wij kunnen deze steun heel erg goed gebruiken. Zonder sponsoring of donaties red je 

het als club of goed doel niet. Een heel mooi initiatief van Specsavers!", aldus Michel 

Guldenmundt. Mireille van der Heiden van Scouting Satoko Kitahara sluit zich hierbij 

aan. "Met dit geld kunnen we zoveel doen. Hiervoor zijn we Specsavers erg dankbaar!", 

zegt Mireille van der Heiden. Meer dan 200 goede doelen Meer dan 200 lokale goede 

doelen worden de komende weken verblijd met een bijdrage van Stichting Specsavers 

Steunt. 

In totaal haalde de stichting het afgelopen jaar 269.179 euro op. 

"Het hele jaar hebben alle Specsavers-winkels hard gespaard om lokale goede doelen uit 

hun omgeving te kunnen steunen. Op deze manier willen we met alle winkels iets 

teruggeven aan de lokale gemeenschap. Of het nu gaat om een kinderboerderij, 

jeugdvereniging, een bejaardenhuis of de dierenambulance. Deze lokale goede doelen 

leveren een waardevolle bijdrage aan hun lokale gemeenschap en kunnen een financieel 

steuntje in de rug vaak goed gebruiken", aldus Kees Bouwman van Specsavers 

Leidschendam. 

Stichting Specsavers Steunt Specsavers richtte in 2010 Stichting Specsavers Steunt op 

om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Voor elk verkocht montuur en 

hoortoestel doneren de Specsavers-winkels automatisch een vast bedrag aan de 

stichting. Na een jaar sparen schenkt elke winkel het bijeen gebrachte geldbedrag aan 

twee goede doelen of initiatieven die de samenleving ten goede komen.  
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Traningsaanbod leiding / bestuur bijgewerkt 

Neem snel een kijkje op http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen


11 oktober is speciaal voor meisjes  

Vandaag, 11 oktober 2012, organiseert de VN voor het eerst de International Day of the 

Girl Child. 

Deze dag heeft als doel het leven van meisjes over de hele wereld te steunen en ze te 

stimuleren hun kansen te vergroten. Wanneer meisjes met elkaar in gesprek gaan en 

kenbaar kunnen maken wat voor hen belangrijk is, kan er anders omgegaan worden 

met gender stereotypen, discriminatie en het geven van kansen aan meisjes. Deze dag 

is bedoeld om de wereld in beweging te krijgen. Scouting Nederland vindt de 

ontwikkeling van jeugd erg belangrijk en daarom wordt vandaag support gegeven aan 

meisjes, waar ook ter wereld. 

Zie hier voor meer informatie: http://www.un.org/en/events/girlchild/ 

  

http://www.un.org/en/events/girlchild/


Explorers winnen prijzen bij Kano-, roei-, en 
wrikwedstrijden 

Zondag 6 oktober hebben de explorers meegedaan aan de kano-, roei-, en 

wrikwedstrijden voor de scoutinggroepen uit onze regio. En ze hebben twee prijzen 

gewonnen. 

De 1e prijs in de categorie roeien meisjes 18 jaar is gewonnen door Basha, Karlijn, 

Marielle, Mieke, Nicky en Tiffany. 

En Tiffany heeft de 2e prijs in de categorie wrikken voor meisjes van 16 jaar gewonnen. 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!!!! 

  



Familie bingo 3 november ! 

Op zaterdag 3 november om 18.30 uur willen we een groepsbingo houden voor alle 

leden met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s of ieder ander die je kent en bingo 

leuk vindt. We houden deze bingo om het subsidietekort op te vangen. Dat betekent dat 

wij jullie een leuke avond bezorgen en dat jullie de bingokaarten en consumpties 

betalen. 

Voor de bingo willen we voor diegenen die dat makkelijk vinden een simpele warme 

maaltijd serveren tegen een leuke prijs. U bent op 17.30 uur uitgenodigd op de 

Veurselaan 15, 2272 AP in Voorburg. 

Als laatste willen we vragen of een ieder die komt een artikel uit de supermarkt mee wil 

nemen, dit kan iets zijn wat thuis op de plank staat en toch niet gebruikt wordt of iets 

nieuws. 

Op onderstaand strookje kunt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. 

Het strookje graag inleveren voor 20 oktober of even doormailen naar 

ggdehaan@xs4all.nl.  

mailto:ggdehaan@xs4all.nl


 

Bijlage Grootte 

Bijlage 
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we zoeken stemmen om haagse helden te 
worden 

Graag willen we je vragen om op onderstaande links te klikken en op 'vind ik leuk' te 

drukken.  

* Stem op alle welpen 

* Stem op Nicolet en Stephanie 

In Den Haag doen zo'n 105.000 mensen vrijwilligerswerk. Al deze mensen zijn Haagse 

Helden en verdienen het om 'in beeld' te zijn. 

De jury van deze fotowedstrijd, kiest 20 foto's uit alle inzendingen die een plek krijgen in 

de speciale Haagse Helden fototentoonstelling die van 5 tot 23 november te zien is in 

het Atrium van het Haagse stadhuis. Uit deze 20 foto's krijgen 2 winnaars een mooie 

geldprijs: een waardecheque van een Haagse fotospeciaalzaak: 1e prijs €500,-, 2e prijs: 

€250,-. 

Daarnaast kun je een publieksprijs winnen door de meeste 'likes' te werven voor jouw 

foto in het Facebook album van de wedstrijd. De prijs is een waardecheque van een 

Haagse fotospeciaalzaak van€250,-. 

De 2 winnende foto's en de publieksfoto worden gebruikt in 'outdoor-reclame door de 

hele stad 

Zou wel heel gaaf zijn als scouting / de welpen van leidschenveen een van de winnaars 

zou kunnen worden.  

Deel dit berichtje met zoveel mogelijk mensen! 

  

https://www.facebook.com/gemeenteDH/photos_stream#!/photo.php?fbid=474151185959134&set=pb.100993049941618.-2207520000.1349391012&type=1&theater
https://www.facebook.com/gemeenteDH/photos_stream#!/photo.php?fbid=474151045959148&set=pb.100993049941618.-2207520000.1349391012&type=1&theater


Doe je spreekbeurt over scouting! 

Meer informatie op http://www.satokokitahara.nl/drupal/Spreekbeurt 

en verdien een mooie badge 
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Vlietdagen 2012 was een succes!  

Op zaterdag 15 september namen wij deel aan de Vlietdagen. Overdag waren de leiding 

van de Bevers en de Welpen hard aan het werk op de braderie op de Damlaan. Je kon 

daar geschminkt worden, je kon een glitter tattoo laten zetten en je kon er knutselen. 

Deze dag zijn er veel kinderen langs gekomen om de leuke activiteiten bij te wonen.  

In de avond was het de beurt aan de Scouts, Explorers en de Stam. Wij hebben 

namelijk mee gedaan met de gondelvaart. In de middag werd er door de technische staf 

en een paar leiding al hard gewerkt aan de boten. Dit jaar was het thema ‘geestelijk 

verbinden’ en het leek ons leuk om verschillende ‘goden’ uit te beelden op de boot: 

Poseidon, Cupido en uiteraard horen daar ook engeltjes bij. Om 20.30 uur begon de 

gondelvaart en voeren wij in een stoet richting Voorburg. Er werd lekker gedanst op de 

boten door de meiden en we maakten er echt een knalfeestje van. Eenmaal in Voorburg 

aangekomen hoorden we dat we naar het podium moesten komen. Een paar leiding en 

een paar kinderen gingen daar naartoe en tot ons grote vreugde mochten wij maar liefst 

twee prijzen in ontvangst nemen. Wij zijn namelijk eerste geworden van alle 

verenigingen die mee deden en we hebben ook de wisseltrofee gewonnen omdat wij de 

mooiste boot hadden van alle deelnemers! Hartstikke gaaf natuurlijk en wij zijn er ook 

super trots op! Na het vuurwerk in Voorburg gingen we terug naar Leidschendam. Op 

de terugweg hebben wij onze overwinning gevierd.  

Het was een geslaagde dag voor onze hele scoutinggroep. In de ochtend mochten wij 

ook de aanmoedigingsprijs ontvangen van het Koetshuis. Eigenlijk hebben we dus drie 

prijzen gewonnen. Wij zijn zeker trots op deze prestaties.  



 
  



Bevers en Welpen LV doen mee met 
burendag 



http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/burendag bevers.jpg
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Bekijk gondelvaart vlietdagen 2012 
  



Nieuwe seizoen is gestart 

De eerste opkomst van het nieuwe seizoen is al achter de rug. Vorige week zijn zo’n 15 

meiden overgevlogen naar hun nieuwe speltak. Het overvliegen is een belangrijk 

moment binnen scouting, op deze avond stappen alle meiden die te oud zijn voor hun 

huidige leeftijdsgroep over naar de volgende. Het programma is elk jaar anders en dit 

jaar begon de avond met 5 spelen die de meiden in teamverband moesten uitvoeren. Er 

stonden onder anderen een mikadospel met ballen, een doolhof en een hindernisbaan 

klaar. 

De teams konden met de opdrachten geld verdienen waarmee de overvliegers een 

zwemvest konden kopen. Gelukkig hebben ze allemaal genoeg geld bij elkaar gekregen 

want de enige manier om bij hun nieuwe groep te komen was, overvaren met een boot. 

Die boot bleek een kleine rubberboot te zijn maar gelukkig is iedereen droog 

overgekomen zodat aan het eind van de avond alle groepen compleet waren. 

Deze week beginnen de reguliere opkomsten waarvoor de leiding een uitdagend 

programma heeft voorbereid. Alle meiden van 5 t/m 21 jaar die de uitdaging aandurven 

zijn welkom om mee te doen, de eerste vier keer zijn gratis. Zie www.satokokitahara.nl 

voor meer informatie of kom langs op de eerstvolgende opkomst. 

Op zaterdag 15 september kunnen alle meiden tussen de 7 en 11 jaar terecht voor een 

verrassingsopkomst in Leidsenveen. De meiden van 11 t/m 21 jaar zijn die avond te 

vinden op onze boten tijdens de gondelvaart van de Vlietdagen.  

http://www.satokokitahara.nl/
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Bedankt voor de verf #Flexa 

De afgelopen tijd er actiecodes via internet ingevuld voor onze scoutinggroep, waardoor 

ik vandaag 32 blikken verf kon bestellen. Helemaal super!!! 

Ieder bedankt voor het inzamelen van codes. 

Dit was de actie:  

https://youtu.be/GoHJQfhfUrA 
  

https://youtu.be/GoHJQfhfUrA


Scouting ontvangt printer van 
@Informer_Soft 

Vandaag heeft Informer business software ons een super mooie kleuren laserprinten 

geschonken. 

Harstikke bedankt dat betekent mooie nieuwsbrieven / flyers / etc. :) 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/informer.gif


Al beetje #NaWaKa voor ons  

Momenteel vind in Finland een groot evenement plaats voor de Roverscouts (stam) hier 

proberen ze alvast deelnemers / medewerkers te werven voor NaWaKa 2014. En wij 

doen een beetje mee, want we staan op de poster. COOL!. 



http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/nawaka2014-2.jpg
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Bekendmaking overlijden Ome Paul vd Burg 

(Ome Paul rechts op de foto) 

 

Vandaag (dinsdag 26 juni) bereikte het 

bericht ons dat Paul vd Burg is overleden. 

Paul (of beter bekend bij de wat oudere leden 

van ons als "Ome Paul") was de echtgenoot 

van "Guido" Nel vd Burg die vele jaren actief 

is geweest bij onze scoutinggroep. 

Paul heeft vanaf de jaren '70 veel gedaan in 

onze groep. Vanwege zijn technische kennis 

was hij een prominent lid van de technische 

staf. Scouting en de oude kranten betekende veel voor hem. 

Vanuit de groep wensen we Nel, (schoon)kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe 

de komende tijd. 
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€ 2000 ontvangen voor het verbeteren van 
MAS stages 

81 stagebieders hoorden onlangs dat zij een bijdrage ontvangen uit het Fonds MaS 

Stagebieders, dat door het ministerie van OCW in het leven is geroepen. Onder hen drie 

Scoutinggroepen die met veel enthousiasme maatschappelijke stages bieden voor 

middelbare scholieren, waaronder wij.  

Het Fonds MaS (Maatschappelijke Stage) keert jaarlijks aan een groot aantal 

organisaties een eenmalige bijdrag uit voor een bijzonder project of doel rondom 

maatschappelijke stages. De bedragen variëren tot maximaal € 2000,00. 

Verschillende projecten 

Iedere Scoutinggroep is uniek. Dat blijkt ook uit de aanpak van Maatschappelijke 

Stages, die voor de drie groepen die een bijdrage hebben gehad, verschillend is. 

Scouting Zaltbommel heeft zich bijvoorbeeld ten doel gesteld de begeleiding van haar 

maatschappelijke stagiaires te verbeteren en structureren. Door een goed uitgewerkt 

plan neer te leggen bij het Fonds MaS, kunnen ze nu beschikken over een extra bijdrage 

om dit doel te realiseren. Scouting Satoko Kitahara uit Leidschendam kijkt graag verder 

vooruit en wil de inzet van maatschappelijke stagiaires graag borgen voor de komende 

jaren. De opzet van een juiste basis om dit te bereiken, vraagt een flinke investering, 

waaraan het fonds nu heeft bijgedragen. Scouting 't Volbert uit Enschede laat een heel 

ander project zien. Zij ontwikkelen samen met hun Maatschappelijke Stagiaires een GPS-

spel dat het buitenspelen stimuleert.  

  



Scouting helpt bij vierdaagse 

Tijdens de zwemvierdaagse zullen wij samen met de Pius XII diverse spelen op het veld 

naast het zwembad organiseren. 

Dus kom je zwemmen kom dan zeker even langs! 
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Oude tenten te koop 

http://www.scoutingforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=9447 

We hebben nieuwe bakstenten / patrouilletenten gekocht en dan onze oude van de 

hand. Ze zijn niet meer nieuw, maar een beginnende groep / .. heeft er vast nog wel 

plezier van. 

De palen moeten we bij elkaar rapen want niet alles is meer compleet, maar een houten 

tentpaal is zo gemaakt. 

Mail me even als je interesse hebt.  

Het zijn er twee en ze zijn 50 euro stuk.  

heidenm@gmail.com 

  

http://www.scoutingforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=9447
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Actiecodes Flexa gezocht ! 

http://kleurjeclub.nl/club/26/scouting-satoko-kitahara 

Verzamel zoveel mogelijk actiecodes en voer ze via bovenstaande site in. 

We hebben al 38% = 12 blikken bij elkaar gespaard. 

1 blik Flexa voor thuis = 1 blik gratis voor je club 

Van nieuwe kleuren in je huis word je vrolijk. Je voelt je meteen een ander mens. En nu 

maak je óók nog eens je favoriete club heel blij. Want Flexa geeft 40.000 blikken 

muurverf weg! 

Zo werkt het:  

Bij elk blik Flexa dat je koopt, krijg je aan de kassa een actiecode voor een gratis blik 

muurverf voor binnen. En alle bouwmarkten en verf- en behangspeciaalzaken doen 

mee! Vul hiernaast de actiecode in en geef een blik muurverf aan een club die wel een 

kleurtje kan gebruiken. Dat kan een voetbalclub zijn, maar ook de scouting, de 

buurtvereniging en de fanfare kunnen bijvoorbeeld meedoen. En je kan zelfs verf 

doneren aan een bejaardenhuis of de knutselclub van je (klein)kinderen.  

Dus doe mee en geef Nederlandse clubs meer kleur! 

https://youtu.be/GoHJQfhfUrA 
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Een succesvolle campagne opzetten, hoe doe 
ik dat? -> scouts / explorers 

Ondersteuning krijgen bij het opzetten van je campagne en ook nog budget krijgen om 

hem uit te voeren? Doe mee aan de campagnetraining van Plan Nederland. 

Speciaal voor meisjes in Scouting! 

In heel Nederland zijn er de laatste jaren minder meisjes die lid zijn van Scouting. 

Anderzijds biedt Scouting voor deze meisjes een uitdagend spelprogramma en zijn er 

samen met andere organisaties, zoals Plan Nederland, initiatieven ontwikkeld om iets te 

doen voor de wereld om ons heen. Dit komt mooi samen in de campagnetraining. In 

deze training leer je alles over het opzetten van een campagne. Interessant, want op 

daarmee leer je de kneepjes van het vak en dat kun je inzetten binnen je groep om 

meer leden te werven of nog specifieker, om meer meiden enthousiast te maken voor 

Scouting! Omdat Scouting ook veel aandacht heeft aan de wereld om je heen, richten 

we ons in de training met Plan Nederland, op het thema klimaatverandering.  

Het doel is dus dat jullie aan het einde van het weekend helemaal klaar zijn om jullie 

campagne uit te gaan voeren. Natuurlijk is er tussendoor ook tijd voor andere gezellige 

dingen! 

Hoe, wat en wanneer? 

De campagnetraining wordt gegeven van 23 tot en met 26 augustus 2012 door Plan 

Nederland, waar je je ook opgeeft. De training is voor alle meiden van 12 tot 20 jaar. 

Het weekend is geheel verzorgd. Je krijgt workshops over het opzetten van je eigen 

klimaatcampagne. En natuurlijk is er ook tijd voor andere leuke activiteiten. Je kunt de 

training en je campagne gebruiken als maatschappelijke stage, je zet je op jouw manier 

in voor het klimaat en je kunt eventueel nog meedoen aan de eco-competitie later in het 

jaar met kans op mooie duurzame prijzen. Natuurlijk staat een training ook goed op je 

CV en heb je er veel aan binnen Scouting! Op de website van Plan en MTL-CEC vind je 

het aanvraagformulier. Mailen of bellen voor meer info kan ook: 

educatie@plannederland.nl / 020 549 5501. 

mailto:educatie@plannederland.nl


  



Enkele plekken vrij op de zeilschool. Leer 
snel goed zeilen -> schrijf je in! 

Zin in een week vol zon, wind, water? 

Kom dan naar de Zeilschool van Scouting Nederland in de zomer van 2012! Met deze 

site willen wij jou graag laten zien wie we zijn en wat we doen. Je kan hier meer 

informatie vinden over de verschillende cursussen die we aanbieden, de kosten en data 

en op welke manier je jezelf kan inschrijven. 

Leren zeilen, plezier en nieuwe vrienden maken! 

Wij willen jou (beter) leren zeilen, in een fijne en ontspannen sfeer. Jaarlijks volgen zo'n 

170 Scoutingleden en ongeveer 30 niet-leden, zowel jong als oud, een cursus bij 

Zeilschool Scouting Nederland. Ze combineren een week zeilles met een gezellige 

vakantieweek. Uit de bekende gezichten die wij ieder jaar terug zien blijkt dat veel 

cursisten het goed naar hun zin hebben. 

Onze doelstelling 

Zeilschool Scouting Nederland is een zeilschool zonder commercieel oogmerk gevestigd 

vlakbij Harderwijk. De doelstelling van de zeilschool is het zeilniveau van Scoutingleden 

verhogen. Wanneer het geleerde in de eigen groep wordt toegepast, spelen de leden 

het Scoutingspel op het water beter en veiliger. Om deze doelstelling te bereiken, stellen 

we hoge eisen aan de instructieschepen, accommodatie, diplomering van de instructeurs 

en de kwaliteit van het lesgeven volgens CWO richtlijnen. 

Scouting? 

Het echte Scoutingspel zullen de cursisten op de zeilschool niet terugvinden, dat speel je 

in je Scoutinggroep. Natuurlijk staat een week zeilschool wel bomvol uitdaging en 

plezier! Lid zijn van Scouting Nederland is geen vereiste om deel te nemen aan een 

zeilcursus bij Zeilschool Scouting Nederland. 

Vragen of meer informatie? 



Kijk goed rond op deze website en het bijbehorende forum. Je kunt ook altijd mailen 

naar info@zeilschool.scouting.nl. 

https://zeilschool.scouting.nl/ 
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Gewijzigde sop datum! 6 juni 

 

 

Woensdag 6 juni staat de volgende data 

staat weer een avondje soppen op het 

programma. 

Dus ouders die graag even de bezem 

erdoor halen: zet de data maar in de 

agenda's! 

We hebben een stofzuiger op FH, maar 

indien het mogelijk is qua vervoer zijn 

meerdere stofzuigers misschien wel handig. Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig. 

We starten rond 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur. 

Vele handen maken licht werk! 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 
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100e lid is ingeschreven !!!! 

WAUW !! het 100e lid heeft zich bij onze scoutinggroep ingeschreven 

Binnen de welpen Leidschenveen zijn de laatste tijd veel nieuwe leden gekomen; 

Chantal, Chelsey, Sophie, Leah, Charlotte en er zijn nog paar meiden aan het kijken 

Esmeralda, Angelica, Nina 

Aangezien we niet weten wie precies de 100e is, zullen we hen allemaal in het zonnetje 

zetten. 
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Renate en Ilse zijn nu gekwalificeerd 
praktijkbegeleider 

Binnen scouting worden leidinggevenden opgeleid, hiervoor is binnen Scouting 

Nederland een wijziging gaande. Dit houdt in dat er binnen de groep een 

praktijkbegeleider is gekomen, bij ons zijn dit Renate en Ilse. Begin van dit jaar hebben 

zij cursussen gevolgd en met goed gevolg doorlopen.  

Dit doet een praktijkbegeleider: 

Begeleidt en beoordeelt, samen met de teamleider, de introductie van nieuwe 

leidinggevenden in het spelteam 

Stimuleert de samenwerking en een goede taakverdeling in het spelteam 

Bespreekt regelmatig met het spelteam de voortgang van het programma en het 

functioneren van het team 

Geeft zo nodig advies en voorbeelden over de uitvoering van het activiteitenprogramma 

Stimuleert leiding het beste uit zichzelf te halen en maakt afspraken over 

deskundigheidsbevordering 

Begeleidt leidinggevenden in de ontwikkeling, toetsing en registratie van competenties 

die in de praktijk van de groep worden verworven 

Koppelt voortgang terug naar de groepsbegeleider, maar maakt geen deel uit van het 

groepsbestuur 

Heeft contact met praktijkcoach en assessor in de regio en neemt deel aan 

uitwisselingsbijeenkomsten 

Beiden gefeliciteerd! 

  



De Heerlijkheid schenkt opbrengst water aan 
ons 

Bij De Heerlijkheid vinden ze dat je best een glas water kunt bestellen, maar dat hier 

ook wel wat tegenover mag staan. Dit is de eeuwige discussie in de horeca. De een zegt 

dat je gewoon een glas water gratis moet krijgen, terwijl de ander zegt dat dit best wat 

mag kosten gezien de service, afwas etc. Een gulden middenweg werd gevonden! In De 

Heerlijkheid wordt er namelijk €1,00 voor een glas water gerekend, welke bestemd is 

voor een lokaal goed doel. 

Er is een poll geplaatst op www.deheerlijkheid.com voor wie dit jaar het “watergeld” 

mocht ontvangen en Scoutinggroep Satoko Kitahara heeft de meeste stemmen 

gekregen. Deze scoutinggroep voor meisjes gaat het bedrag van €411,00 gebruiken 

voor kookmaterialen voor bij het kampvuur. Hierbij moet men denken aan een pan 

waarmee je een echt stokbrood kunt maken, wafel pan, tosti pan en een popcorn pan. 

En een gedeelte wordt bijgelegd voor de aanschaf van een nieuwe tent. 

DE HEERLIJKHEID SUPER !!!! BEDANKT !!!! 

http://www.deheerlijkheid.com/
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Flexa - kleur je clubhuis - actie is van start 

 

Het clubhuis van Satoko Kitahara heeft al een verfbeurt gekregen, maar nog niet in alle 

lokalen. Daarom gaan wij deze zomer aan de slag om het clubhuis een kleurrijke 

opfrisbeurt te geven. We hebben hebben hierbij de hulp nodig van de bewoners van 

Leidschendam!  

Tot 31 oktober 2012 krijg je namelijk bij aankoop van een blik Flexa verf een code 

waarmee je via kleurjeclub.nl een blik muurverf aan Satoko Kitahara kan doneren. We 

hebben dus zoveel mogelijk codes, of nog beter, verfblik donaties nodig. Ben je van plan 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Flexa Kleur je Club Poster.jpg


te schilderen of weet je dit van mensen in je omgeving, zorg dan dat de verkregen 

codes worden gedoneerd aan ons. In totaal worden 40.000 blikken muurverf 

weggegeven aan deelnemende clubs en daar zitten natuurlijk ook blikken voor ons 

tussen. 

  



Eindstand theecupjes actie 

De eindstand is bekend! 

Deze ronde heeft alle andere rondes overtroffen, want er zijn deze keer 220.221 

theelichtjeshoudertjes ingezameld. 

ophaaldag 4 / Totaal opgehaald 

1. Korfbalvereniging DES 27100 52.900 

2. OBS het Palet 39665 94.665  

3. Overblijfteam St Jozefschool 53640 132.640  

4. Welpen Leidschenveen: De Haagse Stadsboerderijen 50000 121.250  

5. Delftse Daltonschool 15827 48.827  

6. Scouting Satoko Kitahara 14630 34.158  

7. De Tweemaster 9180 27.180  

8. Kindercentrum Ollie-ki-Dollie 1378 3.853  

9. Freinetschool Delft 8801 52.724  

568.197  

Eindstand = aantal opgehaalde theelichtjes gedeeld door het aantal opgegeven jagers 

Iedereen die de cupjes bij ons heeft ingeleverd, harstikke bedankt!!! 

  



Vrolijke noot voor de Sat Kit 

Loek en Leen leggen deze dagen de laatste hand aan de Sat Kit (motorboot van de 

scouting). Aangezien onze groep staat voor gezelligheid, vriendinnen, etc. hebben de 

mannen samen met de leiding van de scouts bedacht om de Sat Kit een gezicht te 

geven.  

Nou en dat is prima gelukt! 
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Leiding wordt verrast met musical kaartjes 
#scouting 

Morgenavond kan een groot deel van de leiding naar de musical Wicked. 

Super leuke actie! 
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Dingen die je moet doen voor je 12e jaar 

Als je de 50 dingen die je voor je 12e moet hebben gedaan, graag wilt doen: word dan 

lid  
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Inschrijven zeilschool 

Speciale vroegboekactie tot 1 april! 

Alle cursisten die zich inschrijven voor 1 april ontvangen bij aankomst op de zeilschool 

een gave verrassing, waar je de rest van de week nog veel plezier mee hebt! Ook 

verloten we onder alle inschrijvingen tot 1 april een nieuwe zeilschooltrui! Des te meer 

reden om jezelf in te schrijven voor jouw allerbeste vakantieweek van 2012! 

Zin in een week vol zon, wind, water? 

Kom dan naar de Zeilschool van Scouting Nederland in de zomer van 2012! Met deze 

site willen wij jou graag laten zien wie we zijn en wat we doen. Je kan hier meer 

informatie vinden over de verschillende cursussen die we aanbieden, de kosten en data 

en op welke manier je jezelf kan inschrijven. 

Leren zeilen, plezier en nieuwe vrienden maken! 

Wij willen jou (beter) leren zeilen, in een fijne en ontspannen sfeer. Jaarlijks volgen zo'n 

170 Scoutingleden en ongeveer 30 niet-leden, zowel jong als oud, een cursus bij 

Zeilschool Scouting Nederland. Ze combineren een week zeilles met een gezellige 

vakantieweek. Uit de bekende gezichten die wij ieder jaar terug zien blijkt dat veel 

cursisten het goed naar hun zin hebben. 

Onze doelstelling 

Zeilschool Scouting Nederland is een zeilschool zonder commercieel oogmerk gevestigd 

vlakbij Harderwijk. De doelstelling van de zeilschool is het zeilniveau van Scoutingleden 

verhogen. Wanneer het geleerde in de eigen groep wordt toegepast, spelen de leden 

het Scoutingspel op het water beter en veiliger. Om deze doelstelling te bereiken, stellen 

we hoge eisen aan de instructieschepen, accommodatie, diplomering van de instructeurs 

en de kwaliteit van het lesgeven volgens CWO richtlijnen. 

Scouting? 



Het echte Scoutingspel zullen de cursisten op de zeilschool niet terugvinden, dat speel je 

in je Scoutinggroep. Natuurlijk staat een week zeilschool wel bomvol uitdaging en 

plezier! Lid zijn van Scouting Nederland is geen vereiste om deel te nemen aan een 

zeilcursus bij Zeilschool Scouting Nederland. 

Vragen of meer informatie? 

Kijk goed rond op deze website en het bijbehorende forum. Je kunt ook altijd mailen 

naar info@zeilschool.scouting.nl. 

https://zeilschool.scouting.nl/ 
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Carola fietst voor Ronald McDonald 
Kinderfonds (je kan haar sponseren) 

Twee en drie juni ga ik met mijn team 'Time Riders' binnen 24 uur van Groningen naar 

Maastricht fietsen, 500 km in totaal voor HomeRide 2012. HomeRide zet zich in voor het 

Ronald McDonald Kinderfonds, een heel mooi doel waar we minimaal 7000 euro voor op 

willen halen met ons team. Tegenprestatie is dat wij ons uiterste best gaan doen om 

binnen 24 uur het eindpunt te bereiken, dat betekent een nachtje doorhalen op de fiets!  

Voor wie ons team en dit doel wil sponsoren, zie onderstaande site voor meer informatie 

over de Homeride en de link naar mijn pagina met mogelijkheid tot sponsoring: 

www.homeride.nl 

Mijn pagina: http://www.mijnronaldmcdonaldactie.nl/acties/carolaluiten/afzien-voor-

he... 

Alvast bedankt! 
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SVP opnieuw stemmen 

SVP opnieuw stemmen op de site van de Heerlijkheid.' 

https://www.facebook.com/questions/334727926587390/ 
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100e lid bijna lid 

Na de succesvolle open dag in Leidschenveen zijn diverse meiden aan het kijken en één 

daarvan wordt het honderste lid van onze groep. Spannend wie gaat het worden? 

Voor het 100e lid ligt een leuke verrassing te wachten. 

Nieuw bij scouting: 

Hoe kun jij de Buddy Badge verdienen? 

Een vriendinnetje dat nog niet bij Scouting zit weet niet hoe leuk Scouting is. Jij kunt 

vast en zeker vertellen wat voor een spannende, leuke, gekke spelletjes je allemaal doet 

tijdens een weekend, kamp of opkomst! 

Neem dat vriendinnetje eens mee naar Scouting. Dan kan zij zien hoe leuk Scouting is 

en misschien wil zij er dan ook bij komen. 

Wordt jouw vriendinnetje lid van Scouting en komt 4 keer mee naar een opkomst dan 

verdien jij dit nieuwe insigne!! 

Dus, ben jij de eerste van de Scouting die de Buddy Badge 

verdient…………………………………..?? 
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Lions en Scouts planten een boom  

Dat het klimaat aan het veranderen is weten we allemaal wel zo langzamerhand. Wat 

we vaak niet weten is dat we er zelf best veel aan kunnen doen. Samenwerken aan een 

beter klimaat past in de doelstellingen van de Lions Ypenveen en Scouting Nederland 

omdat natuur en milieu deel uitmaken van de visie van beide verenigingen. De Lions 

hebben bij de gemeente Den Haag in het kader van het project ' Gratis boom in Haagse 

voortuin ' een boom voor de stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen weten te regelen.  

Beide organisaties onderhouden eens per maand de Greencourt (groene speeltuin). 

Zaterdag om 11.30 uur, nadat iedereen een wens voor de toekomst in de wensemmer 

had gedaan, ging de boom de grond in. De emmer zit diep bij de wortels en over vele 

jaren worden opgegraven en kunnen we kijken of de wensen van een ieder zijn 

uitgekomen. 

Tevens werden er diverse zaden gezaaid om de bij van bloemen te voorzien, klimop 

geplant langs het hek. Aangezien het best frisjes was, kwam het kampvuurtje goed van 

pas en konden de meiden van de scouting een heerlijk broodje maken. 

Voor meer informatie over scouting www.satokokitahara.nl en over de Lions 

https://www.lions.nl/?club=ypenveen 

http://www.satokokitahara.nl/
https://www.lions.nl/?club=ypenveen
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Teken 

Teken 

Scouts zijn vaak in de natuur te vinden en kunnen dan gebeten worden door een teek. 

In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras, en ze zien 

eruit als spinnetjes Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de 

teek langer dan 24 uur op je huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole na 

een uitstapje in de natuur is een kleine moeite. Heeft een teek je toch te pakken, dan 

kun je hem eenvoudig zelf verwijderen. Als een teek langer dan 24 uur op de huid zit, 

bestaat de kans dat hij de ziekte van Lyme veroorzaakt. Zonder behandeling kan deze 

ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. 

Tekenradar 

Een handig hulpmiddel om regelmatig te checken op kamp is de tekenradar. Je ziet in 

één oogopslag in welke gebieden in Nederland er een hogere kans is een tekenbeet op 

te lopen. Op de site staat ook meer informatie over tekenbeten en de ziekte van lyme. 

Ga naar de tekenradar 

Teek Control 

Jouw welpen en scouts wat bijbrengen over teken? Het RIVM heeft een gaaf hulpmiddel 

ontwikkeld in de vorm van een game: Teek Control! In deze game maak je via een paar 

leuke tekenfilmpjes mee hoe en waar de teek kan bijten. Vervolgens race je over de 

kaart door de straten van je eigen woonwijk, om daar zo snel mogelijk de kinderen te 

vertellen dat ze zich moeten laten controleren op teken. Onderweg zie je foto’s van jouw 

eigen wijk voorbijkomen. Vraag je ouders om een tekencontrole, en daag je vrienden uit 

jouw score te verbeteren! 

Ga naar de game Teek Control 

  



27 maart soppen Freddies Hoeve 

 

 

Op de volgende data staat weer een 

avondje soppen op het programma: 

- Dinsdag 27 maart 

- Donderdag 7 juni 

Dus ouders die graag even de bezem 

erdoor halen: zet de data maar in de 

agenda's! 

We hebben een stofzuiger op FH, maar 

indien het mogelijk is qua vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien wel handig. 

Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig. We starten rond 19.30 uur en eindigen om 

ongeveer 21.30 uur. 

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet en hoop op net zo'n opkomst als de vorige keer. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 
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Nog meer nieuws over #NLdoet bij Scouting 
Satoko Kitahara 

Gisterenavond in Blauw Bloed: 

Diverse foto's op de internationale Royal sites: 

http://www.royalpress.nl/categories.php?cat_id=942&sessionid=95f26992ba4... 

http://www.royaltyinthenews.com/category/netherlands/ 

http://royalcorrespondent.com/2012/03/16/her-majesty-queen-beatrix-of-th... 

http://www.royalportraits.nl/categories.php?cat_id=775&page=1 

Foto's op het ANP: 

http://www.anp-photo.com/search.pp?eventid=942174 

De fansite van Prinses Maxima: 

http://www.fanvanmaxima.nl/?p=12839 

De volkskrant: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2734/Foto/photoalbum/detail/3227209/33937... 

Telegraaf: 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11727541/__Koningin_even_vrijwilligst... 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11735967/__Prins_Constantijn__bij_NL_... 

Site RTL4: 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/0

3_maart/17/binnenland/300000-mensen-klussen-voor-nldoet.xml 

NRC next: 

http://www.nrcnext.nl/columnisten/2012/03/20/gouden-tip-van-kroonprins/ 

Scouting Nederland: 

https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/1881-prins-willem-alexander-en-pr... 

Maar natuurlijk ook in het leidschendamse KRANTJE: 

http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/willem-alexander-en-maxim... 

http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/koninklijk-bezoek-bij-sco... 

Weekkrant Leidschendam - Voorburg: 

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/19/koninklijk_bezoek_bij_sc... 

http://www.royalpress.nl/categories.php?cat_id=942&sessionid=95f26992ba41a17d8537c1650a5da897
http://www.royaltyinthenews.com/category/netherlands/
http://royalcorrespondent.com/2012/03/16/her-majesty-queen-beatrix-of-the-netherlands-along-with-their-royal-highnesses-prince-willem-alexander-of-oranje-and-princess-maxima-of-the-netherlands-participate-in-nl-doet-national-volunteer-day/
http://www.royalportraits.nl/categories.php?cat_id=775&page=1
http://www.anp-photo.com/search.pp?eventid=942174
http://www.fanvanmaxima.nl/?p=12839
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2734/Foto/photoalbum/detail/3227209/339373/1/Koninklijke-familie-klust-voor-NL-DOET.dhtml
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11727541/__Koningin_even_vrijwilligster__.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11735967/__Prins_Constantijn__bij_NL_Doet__.html
http://www.nrcnext.nl/columnisten/2012/03/20/gouden-tip-van-kroonprins/
https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/1881-prins-willem-alexander-en-prinses-maxima-als-vrijwilliger-actief-bij-scouting
http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/willem-alexander-en-maxima-bij-scouting/6711
http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/koninklijk-bezoek-bij-scouting-satoko-kitahara/6717
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/19/koninklijk_bezoek_bij_scouting_satoko_kitahara


Midvliet kabelkrant: 

http://www.midvliet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=699... 

A.s. dinsdag zijn we rond 20.30 te horen op Radio Midvliet. 
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Prinses Maxima en Willem Alexander hebben 
vandaag als vrijwilliger geholpen op Freddies 
Hoeve #scouting #NLdoet 

Vandaag was voor onze scoutinggroep wel een heeeeeel bijzondere dag. We deden mee 

met de NL Doet, waarbij we met maatschappelijke stagaires van Veurs Lyceum de gang 

een make over gingen geven. Echter om 13.30 kregen we bijzonder bezoek van Prinses 

Maxima en Willem Alexander (!!!!!!!!) Na een rondleiding door het gebouw gingen ze al 

snel aan de slag. De deuren werden geverfd, een mooi kunstwerk voor bij de ingang. Na 

een korte lunch gingen ze samen met de stagaires beneden in de gang aan de slag. 

Vanuit de welpen Leidschendam waren Terra, Maura, Safanna, Liselotte en Nova 

uitgenodigd. Zij hadden de afgelopen tuinaarde actie vele zakken vooraf verkocht en 

kregen nu wel een heeeeeel bijzondere beloning daarvoor. Gelukkig werkten de scholen 

mee en konden de meiden er de hele middag bij zijn.  

Voor onze scouting is het een grote verrassing geweest dat we dit bezoek gingen 

krijgen. Tot op het moment van aankomst dachten we dat het bestuur van het 

oranjefonds kwamen helpen. Aangezien scouting voor kinderen is, was het leuk dat er 

wat scouts bij waren om de pas geschilderde muren te bewonderen.  

 

 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/nldoet2012-3.jpg
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De Prins van Oranje en Prinses Máxima schilderen een deur (© Bart Homburg / Oranje 

Fonds) 

 

 

 

Prinses Máxima schildert een deur (© Bart Homburg / Oranje Fonds) 

https://youtu.be/kon8WkB7mcg 

 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243967 

Maken groepsfoto: 

http://a.yfrog.com/img195/6572/govj.mp4 

SBS6: 

http://www.hartvannederland.nl/archief/2012/vroege-editie-van-16-maart-2... 

RTL boulevard: 

http://www.uitzending.net/gemist/98538/RTL-4/RTL_Boulevard.html 

En we staan in het AD: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3226082/2012/03/16/... 

Omroep west: 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/nl-steekt-handen-uit-mouwen 

Site koninklijk huis: 

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/maart/koninklij... 

http://www.denhaaggaatloos.nl/nieuws/16/03/nl-doet-veel-vrijwillige-klus... 
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http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-i... 

  
  

http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2012/Willem-Alexander-en-Mxima-in-Leidschendam-voor-NL-DOET.html


Mooie opbrengst Jantje Beton collecte 

De explorers, stam en de leiding van de welpen hebben gezamenlijk ruim 1900 euro 

opgehaald waarvan ze de helft mogen gebruiken voor de spelactiviteiten. 

Omdat Jantje Beton jeugdclubs die bijdragen aan het (buiten)speelplezier van kinderen 

graag steunt, wordt de collecteopbrengst gedeeld met de collecterende 

jeugdverenigingen die zich lokaal inzetten. 

Dus: 50 % van de opbrengst is voor de collecterende jeugdorganisatie zelf, de andere 

50 % zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten door het hele land! 

De Jantje Beton Collecte bestaat al meer dan 40 jaar. Jaarlijks zetten gemiddeld zo’n 

1700 jeugdverenigingen zich in voor de collecte en lopen er meer dan 40.000 

collectanten mee. 

Bekijk het jeugdjournaal van 13 maart: http://jeugdjournaal.nl/  

 

  

http://jeugdjournaal.nl/
http://cdn.pressdoc.com/26047/logo/small-1314870486.jpg


Vrijdag / zaterdag doen we mee met NL Doet 

Record aantal Scoutinggroepen actief tijdens NL DOET 250 Scoutinggroepen 

in Nederland maken NL DOET tot een succes 

 

Niet eerder kon het Oranjefonds rekenen op zoveel enthousiaste scouts als komende 

vrijdag 16 en zaterdag 17 maart tijdens NL DOET. Op vrijwillige basis zullen de leden 

van Scouting hun handen uit de mouwen steken tijdens de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. Maar liefst 250 Scoutinggroepen uit heel Nederland komen in actie om de 

speelomgeving aantrekkelijker en veiliger te maken voor kinderen.  

Bij ons krijgt de gang een make over (nieuwe kleurtjes op de muren), maar ook een 

mooi kunstwerk aan de muur. 

  



 

Tussenstand theelichtjes 

Beste theelichtjes jagers, 

De derde tussenstand is bekend en het aantal was bovenverwachting!  

We hebben deze ronde 201.708 theelichtjeshoudertjes opgehaald. 

1. Korfbalvereniging DES 5160 

2. OBS het Palet 2619 

3. Overblijfteam St Jozefschool 2471 

4. Delftse Daltonschool 780 

5. De Tweemaster 752 

6. De Haagse Stadsboerderijen 742 

7. Scouting Satoko Kitahara 651 

8. Kindercentrum Ollie-ki-Dollie 569 

9. Freinetschool Delft 94 

Zoals afgesproken is de eerste prijs een IKEA Delftcadeaupas ter waarde van EUR 2500, 

- en wordt er eenzelfde bedrag gedoneerd aaneen eigen gekozen project van het 

Wereld Natuur Fonds.  

Daarnaast hebben wijbesloten om een tweede en derde prijs weg te gaan geven!  

De tweede prijs wordt een IKEA Delft cadeaupas ter waarde van EUR 500,-. 

De derde prijs wordt een IKEA Delft cadeaupas ter waarde van EUR 250,-. 

Wij wensen jullie een hele goede theelichtjesjacht toe en zien jullie graag op maandag 

16 april 2012. 

  



Succesvolle open dag bij Scouting in 
Leidschenveen  

Afgelopen zaterdag heeft de scoutinggroep voor meisjes in Leidschenveen een open dag 

gehouden. Om te laten zien wat de activiteiten van de scouting zijn, organiseerde ze op 

stadsboerderij Landzigt een Scout it Out. Er waren allerlei leuke activiteiten o.a. zelf een 

glitter (schmink) tatoo maken, pizza bakken, button versieren, estafette, spijkerpoepen 

etc. De sfeer op de boerderij was heerlijk ontspannen, waardoor de leden maar ook de 

potentiële leden een super dag hebben gehad. 

Scouting is een educatieve jeugd- en jongerenorganisatie die kinderen wereldwijd 

kansen geeft zich te ontplooien. Satoko Kitahara trekt nog steeds vele leden. Kinderen 

komen vaak via vriendinnetjes in aanraking komen met scouting. Maar ook de ouders 

vinden scouting vaak verstandig en gezellig tijdverdrijf. De kinderen leren samen te 

spelen met andere kinderen. De activiteiten van Scouting doen een beroep op actieve 

deelname van jongeren waarbij samen-spelen en samen-werken met en voor anderen 

centraal staat. Sociale en organisatorische vaardigheden, leidinggeven, het nemen van 

verantwoordelijkheid, creativiteit, respect voor elkaar en de natuur maken onder meer 

deel uit van het Scoutingspel. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenor-

ganisatie van ons land met 125.000 leden. Wereldwijd zijn er 32 miljoen Scouts. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert de Haan 070-3205353 of 

bezoek onze internetsite www.satokokitahara.nl 

 

http://www.satokokitahara.nl/
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto_1.JPG


  



CWO examen voor de scouts 

Voor de scouts was het vanavond een spannende avond. De CWO examens werden 

afgenomen. 

Wat ook betekent het leggen van diverse knopen die je in de boot nodig hebt. 

Vele geslaagde en voor een paar is er volgende week een nieuwe kans. 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto2_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto3_0.JPG


Geef je stem aan de scouting 

Stem op de scouting bij de site van de Heerlijkheid. 

http://www.deheerlijkheid.com/ 

Bij restaurant de Heerlijkheid is de volgende actie: 

Wij vinden dat je best een glas water kan bestellen in De Heerlijkheid maar dat hier ook 

wel wat tegenover mag staan. Wij vragen daarom €1,00 voor een glas water welke 

bestemd is voor een lokaal goed doel. Wij willen van onze gasten graag weten aan wie 

wij het bedrag mogen schenken 

 

  

http://www.deheerlijkheid.com/
http://www.tty.nl/sites/site-1/assets/Stem_op_ons.1.news_article.jpg?1277213333
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Theelichtjes stromen binnen 

De theelichtjes worden zelfs voor de deur gezet, SUPER! 

De volgende ophaaldag is 5 maart. 

Ervaring is dat als je er met mensen over praat dat ze met je mee gaan sparen, kortom 

'vertel het door' 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto-cupjes.JPG
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Welpen en bevers starten de tuinaarde actie 

Vandaag zijn de bevers en de welpen in zowel Leidschendam als Leidschenveen huis 

aan huis geweest om een folder in de brievenbus te doen of direct een zak tuinaarde of 

potgrond te verkopen. 

Door de tuinaarde commissie was de email actie al verstuurd, kortom we zijn gestart! 

Iedereen veel succes met verkopen, zodat we 10 maart een mooie dag beleven. 

----- 

Ook dit jaar doen we als scoutinggroep weer onze tuinaarde actie, dit jaar uitgebreid 

met potgrond, we hopen dat we u weer van aarde kunnen voorzien. 

Tuinaarde of potgrond: online besteld, gratis thuisbezorgd! 

 

Maak uw tuin weer in orde met bemeste tuinaarde of potgrond om straks te genieten 

van mooie voorjaarsplanten!  

Scouting Satoko Kitahara helpt u graag een handje! 

Onder het motto: 

Geen gesjouw, dat doet scouting voor jou! 

Ga naar www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde en vul uw gegevens in. U kunt ook 

bellen met 070 317 86 77. 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/tulp.jpg


We bezorgen op 10 maart overdag uw bestelling thuis. Als u niet thuis kunt of wilt 

blijven kunt u het geld overmaken. Voor meer info zie de website. 

Op deze manier sponsort u onze vereniging! 

  



Kaageiland vanaf het ijs 

Afgelopen weekend was Bianca aan het schaatsen op de Kaag en dan ziet alles er toch 

net even anders uit. 

Ook Laura was aan het schaatsen en die zag dat er slim gebruik werd gemaakt van het 

ijs. Er werden over het ijs met kruiwagens houtsnippers voor de paden vervoert. Scheelt 

toch een heleboel keer naar de overkant wrikken ;) 
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Meld je aan voor de HIT 

Al ingeschreven voor de HIT? 

Het kan nog even, maar al heel veel HIT's zitten vol!  

Wees er snel bij! 

Wist je dat er ook voor roverscouts en plusscouts (18 jaar en ouder) heel veel toffe 

HIT's zijn!?  

Mis het niet! Check www.hit.scouting.nl 

  

http://www.hit.scouting.nl/


Tweede tussenstand theelichtjes actie 
______(we sparen nog t/m 16 april) 
#scouting 

De tweede tussenstand is bekend en het aantal was overweldigend!  

In totaal zijn er in deze ronde 112.267 theelichtjeshoudertjes opgehaald.  

1. OBS het Palet uit Naaldwijk 1476 

2.  Korfbalvereniging DES uit Delft  1560 

3. 
Overblijfteam St Jozefschool uit 

Schipluiden  
888 

4. Delftse Daltonschool uit Delft 396 

5. De Tweemaster uit Pijnacker 323 

6.  
Scouting Satoko Kitahara uit 

Leidschendam  
251 

7. 
Kindercentrum Ollie-ki-Dollie uit 

Delft 
244 

8. 
De Haagse Stadsboerderijen uit 

Den Haag 
156 

9.  Freinetschool Delft uit Delft  55 

De volgende ophaaldag is 5 maart, dus vertel het rond dat de actie ook na de kerst nog 

doorgaat.  
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Flexa sluit actie af met leuk filmpje 

Super leuke actie en binnenkort zien jullie nieuwe kleuren terug in de gang van Freddies 

Hoeve. 

https://youtu.be/0rbt3CWRw94 
  

https://youtu.be/0rbt3CWRw94


Op naar de 100 leden! 

Allereerst een fantastisch 2012 toegewenst!!!! 

Nog vier nieuwe leden en we zitten op de 100! 

Dus vertel door hoe leuk scouting is in de klas, aan je buurmeisjes, aan je 

vriendinnetjes, op zwemles kortom overal. 

Voor het 100e lid ligt een leuke verrassing te wachten. 

Of je kan insinge IK behalen, door een spreekbeurt in de klas te houden en 

onderstaande acties: 

 

Ik 

Het insigne “Ik” valt onder het activiteitengebied Identiteit. De welp denkt na over haar 

familie en de leefwereld dicht om haar heen.  

Opdracht  Niveau 1 (t/m 7 jaar)  Niveau 2 (8 of 9 jaar)  Niveau 3 (vanaf 

10 jaar)  

1 

Je familie  

Teken of schilder een 

portret van jezelf. 

Vermeld daarbij jouw 

hobby’s en je 

talenten. Waar ben je 

goed in?  

Maak een stamboom 

van je familie (vader, 

moeder, broertjes, 

zusjes en 

grootouders).  

Hetzelfde als 

niveau 2 met 

daarbij: 

Voeg ooms, 

tantes, neven en 

nichten toe aan 

de stamboom. Tot 

hoeveel 

generaties kan je 



jouw 

familiestamboom 

tekenen?  

2 

Mijn horde  

Maak een lied over de 

welpen. Daarin moet 

naar voren komen 

wat jij zo goed en 

leuk vindt aan de 

welpen. Je mag een 

bestaande melodie 

gebruiken.  

Hetzelfde als niveau 1 

met daarbij: 

Leer het lied aan je 

horde.  

Hetzelfde als 

niveau 2 met 

daarbij: 

Neem het lied op 

en zet het op CD/ 

mp3 of plaats het 

als muziekbestand 

op een website.  

3 

Spreekbeurt  

Houdt een 

spreekbeurt over 

scouting.  

Houdt een spreekbeurt 

over scouting.  

Houdt een 

spreekbeurt over 

scouting.  

4 

Mijn interesses  

Schrijf een stukje 

voor in het logboek of 

op de website van je 

groep. Geef hierin 

aan wat jij het 

leukste vindt aan 

Scouting, wat je 

andere hobby’s zijn 

en waar je het liefst 

naar op vakantie zou 

willen dit jaar.  

Hetzelfde als niveau 1 

met daarbij: 

Maak een plakboek 

met voorbeelden, 

foto's, plaatjes, 

artikelen uit kranten of 

magazines e.d. die 

laten zien hoe jouw 

leven er uit ziet.  

Hetzelfde als 

niveau 2 met 

daarbij: 

Overleg met je 

leiding of je je 

andere hobby 

kunt laten zien 

aan de andere 

welpen in jouw 

horde. Doe 

bijvoorbeeld een 

keer samen de 

sport die jij 



beoefent, breng 

een bezoek aan 

jouw hobbyclub of 

laat horen 

welk 

muziekinstrument 

je bespeeld. Een 

presentatie 

maken en dat 

laten zien aan de 

andere welpen 

kan natuurlijk 

ook.  

5 

Mijn Scoutinggroep  

Hoe ziet jouw nest 

eruit? Maak een 

tekening, schema of 

lijst waaruit duidelijk 

wordt wie er 

allemaal in jouw nest 

zit. Geef ook aan wie 

de helper en gids zijn.  

Hoe ziet jouw horde 

eruit? Maak een 

tekening, schema of 

lijst waaruit duidelijk 

wordt hoeveel nesten, 

welpen en leiding er 

zijn in jouw horde.  

Hoe ziet jouw 

Scoutinggroep 

eruit? Maak een 

tekening, schema 

of lijst waaruit 

duidelijk 

wordt hoeveel 

speltakken er zijn 

en hoe de 

organisatie van de 

groep in elkaar 

zit.  

6 

Mijn beroep  

Wat zou jij later het 

liefst willen worden? 

Maak een collage of 

Hetzelfde als niveau 1, 

met daarbij: 

Voeg twee 

Hetzelfde als 

niveau 2, met 

daarbij: 



poster van jouw 

lievelingsberoep.  

lievelingsberoepen toe 

van twee welpen uit 

jouw nest.  

Zoek uit welke 

opleiding of 

ervaring je nodig 

hebt om jullie 

lievelingsberoepen 

uit te oefenen. 

Voeg deze 

informatie toe aan 

je poster.  

 
  



NLdoet 2012 doet u / je met ons mee? 

NL DOET - klus details - http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=4976445 

  

http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=4976445


Foto's kerstfeest staan online 

Al 10 jaar hebben we met onze groep een depandance van de scouting in 

Leidschenveen. Dit jaar hebben we het kerstfeest voor het eerst daar gehouden. De 

kinderboerderij werd overspoeld door de leden van de scouting. In groepjes gingen de 

meiden op zoek naar de VIPS die waren uitgenodigd voor ons kerstfeest. Gelukkig 

werden de kerstman, een engel, een franse dame, .. snel gevonden. Daarna werd er 

een kerstknutsel gemaakt en gingen we met z'n allen in de tram naar ziekenhuis 

Antoniushove. Waar we de placemets, beeldjes of kerstballen hebben uitgedeeld. 

Vervolgens vervolgden we te voet ons naar Freddies Hoeve waar ons een heerlijke 

pannenkoeken lucht tegemoet kwam. De hele middag waren er pannenkoeken 

gebakken en die werden dan ook snel opgegeten. Na afloop een heerlijke cupcake. Al 

met al een zeer geslaagde middag! 

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157628551362393/ 

 

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157628551362393/
http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/6540626529/


  



Fijne feestdagen van Scouting Nederland 

> 

‹ Foto's kerstfeest staan online Landelijke winnaar boomhut wedstrijd bekend › 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/271
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/268


Landelijke winnaar boomhut wedstrijd 
bekend 

Scoutinggroep Subanhara Liemersgroep uit Zevenaar is zaterdag uitgeroepen tot 

winnaar van de wedstrijd 'De Mooiste Boomhut van Nederland'. Spangas-acteurs Tim 

Murck en Sebastian Wulff overhandigden samen met de burgemeester van Zevenaar 

een cheque aan de enthousiaste scouts. 

Het ontwerp van de winnende Scoutinggroep zag er niet alleen uitdagend uit, maar was 

ook creatief en bovenal veilig. In het voorjaar zal de boomhut gerealiseerd worden door 

een klusteam. Ook werd een kluspakket overhandigd ter waarde van 500 euro, 

waarmee ze hun eigen boomhut goed kunnen blijven onderhouden. Naast de winnaar 

van de boomhut, zijn nog 12 groepen (waaronder welpen Leidschenveen) in de prijzen 

gevallen. Zij krijgen een kluspakket ter waarde van 250 euro opgestuurd. 

  



Uitslag scouting loterij! 

 

 

Ben jij ook zo nieuwsgierig of je wat gewonnen hebt 

in de scouting loterij? 

Volg voor uitslagen de volgende link: 

https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/1743-uitslag-

nationale-scoutinglo... 
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Data sopavonden in 2012! 

 

 

Op de volgende data staat weer een 

avondje soppen op het programma: 

- Maandag 16 januari 

- Dinsdag 27 maart 

- Donderdag 7 juni 

Dus ouders die graag even de bezem 

erdoor halen: zet de data maar in de 

agenda's! 

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua vervoer zijn meerdere 

stofzuigers misschien wel handig. Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig. We starten 

rond 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur. 

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet en hoop op net zo'n opkomst als de vorige keer. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 
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Tussenstand theelichtjes actie -> HARD GAAN 
SPAREN svp!! 

De tweede tussenstand is bekend en het aantal was overweldigend!  

In totaal zijn er in deze ronde 112.267 theelichtjeshoudertjes opgehaald.  

1. OBS het Palet uit Naaldwijk 1476 

2.  Korfbalvereniging DES uit Delft  1560 

3. 
Overblijfteam St Jozefschool uit 

Schipluiden  
888 

4. Delftse Daltonschool uit Delft 396 

5. De Tweemaster uit Pijnacker 323 

6.  
Scouting Satoko Kitahara uit 

Leidschendam  
251 

7. 
Kindercentrum Ollie-ki-Dollie uit 

Delft 
244 

8. 
De Haagse Stadsboerderijen uit 

Den Haag 
156 

9.  Freinetschool Delft uit Delft  55 

De volgende ophaaldag is 5 maart, dus vertel het rond dat de actie ook na de 

kerst nog doorgaat.  



 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/theelichtjes_0.JPG


Help jij mee om onze VIP's terug te vinden? 

Op zaterdag 17 december vindt er een speciale activiteit plaats in Leidschenveen. 

Bekijk voor meer informatie de kerstflyer. 

 

 
 
 

 
Stadsboerderij Landzigt, Leidschenveen 

 
Speciaal voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit Leidschenveen organiseren 
Scouting Satoko Kitahara en Stadsboerderij Landzigt een kerstfeest: 
 

Help jij mee om onze VIP’s terug te vinden? 
   
Voor het kerstfeest van onze scoutinggroep hebben we een 
aantal VIP’s uit andere landen uitgenodigd. Helaas zijn ze 
verdwaald en zwerven nu rond in Leidschenveen. 
  
Op zaterdag 17 december start om 12:45 uur een 
grootscheepse zoekactie waarbij we de hulp van alle 
Leidschenveense kinderen tussen de 6 en 12 jaar goed 
kunnen gebruiken. 
 
Help jij mee om onze VIP’s terug te vinden? 
Meld je dan voor 15 december aan via 
info@satokokitahara.nl 
 



 
 



Meer informatie 
 

• De activiteit vindt plaats in en rond de 
stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen. 
 

• De middag duurt van 12:45 – 16:15 uur.  
Het is niet mogelijk om later te komen. 

 

• Deelname is gratis. 
 

• Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Leidschenveen 
mogen meedoen, wel is het verplicht om je voor 15 
december aan te melden via 
info@satokokitahara.nl. 
 

• De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur. Trek daarom 
goede schoenen, warme kleding en een regenjas 
aan. 
 

• Na de speurtocht staat knutselmateriaal klaar om 
iets voor de kerst te maken dat je mee naar huis 
kunt nemen. 
 

• Je krijgt iets te drinken en een pannenkoek. 
 

• Heb je nog vragen? Mail dan naar 
info@satokokitahara.nl 

 

 

 
  

mailto:info@satokokitahara.nl
mailto:info@satokokitahara.nl


Ontwerp boomhut wint #Bosch kluspakket  

Welpen Leidschenveen hartelijk dank voor jullie inzet en jullie mooie ontwerp(en)! Hierbij delen wij jullie mee dat jullie helaas 

niet zijn geselecteerd voor de finaleronde van ‘De mooiste boomhut van Nederland’. Maar jullie hebben als Scoutinggroep wel 

het Boschklus-pakket ter waarde van €250,- gewonnen!  

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/cadeaubon250.jpg


Wat is scouting voor jou? 

Wat is scouting voor jou? 

Van alle woorden gaan we een mooi schilderij maken. 

Geef via facebook je reactie: http://nl-nl.facebook.com/pages/Scouting-Satoko-Kitahara/142684185744719... 

 

  

http://nl-nl.facebook.com/pages/Scouting-Satoko-Kitahara/142684185744719?sk=app_2373072738
http://www.wordle.net/thumb/wrdl/4446847/Satoko_Kitahara


Reunie zeeverkennerleiding (scouts leeftijd) 

 

Zondag 13 november hebben Carla, Elsbeth, Francis, Bianca en Mireille een reunie gehouden op het strand van Wijk aan Zee. 

We begonnen de ochtend bij Kap Cor (voormalig voorzitster) en werden daar verrast op een heerlijk stukje appeltaart. Na een 

lange autorit (hier en daar was de navigatie wat roestig geworden) kwamen we op een zonnig strand. En als echte zeilers, 

namen we zitting in een echte zeilkart, om het strand onveilig te maken. Een super leuke dag en leuk om elkaar na al die 

jaren weer te zien. 

Carla, Elsbeth, Francis, Bianca en Mireille hebben samen leiding gegeven ergens rond 1990 

Foto's uit het archief: 

 

  

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/6369192517/
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_1527_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_1528.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_1529_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_1530_0.JPG


Foto's van de disco staan online 

Bekijk ons fotoboek  

  

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/collections/


Nieuwe sites voor bevers en welpen Scouting Nederland 

Ga op avontuur met Stuiter, Mowgli & Shanti! Check de splinternieuwe kidssites via http://t.co/P1eUcCcG en 

http://t.co/kvAV8HA9. 

  

http://t.co/P1eUcCcG
http://t.co/kvAV8HA9


Doneer uw verfblik code (Flexa) 

Door technische redenen doet de andere site het niet, maar deze link werkt wel. 

 

  

http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/club/1398/scouting-satoko-kitahara?utm_source=promographic&utm_medium=button&utm_term=promo&utm_campaign=scouting-satoko-kitahara


Theelichtjesjacht! 

We hebben weer een nieuwe actie om aan mee te doen! IKEA en het Wereld Natuur Fonds zijn een actie begonnen om 

verenigingen en scholen zoveel mogelijk lege aluminium waxinelichtjeshouders te laten sparen. Doel is om kinderen bewust te 

laten worden van de mogelijkheden tot recycling van aluminium. 

De hoofdprijs is de moeite waard. De school of vereniging die de meeste houders verzamelt per deelnemer ontvangt 

€ 2500,= aan cadeaupassen van IKEA. Een zelfde bedrag wordt gedoneerd aan een gekozen WNF-project. 

De actie start op 15 oktober en duurt tot 15 april 2012. 

Dus steek wat vaker een lichtje aan thuis (is nog gezellig ook én bespaart kosten op stoken omdat het behalve licht ook 

warmte afgeeft) en lever de lege cupjes in (wel eerst de stalen stukjes eruit halen). Op Freddies Hoeve komt een grote doos 

in de gang te staan en welpen uit Leidschenveen krijgen een doos mee om ze in te verzamelen. 

In de bijlage is alles te lezen over de actie. Heb je vragen hierover? Stel ze aan je leiding. 

Succes met sparen! 

 

 Spelregels theelichtjesjacht  
De theelichtjesjacht is een initiatief van IKEA en het Wereld Natuur 

Fonds en is een wedstrijd gekoppeld aan recycling. De theelichtjesjacht 

geeft kinderen de mogelijkheid om milieu- en klimaatvraagstukken te 
benaderen op een manier die zowel leuk, spannend als beheersbaar is.  

Alle kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen deelnemen en met elkaar de 
concurrentie aangaan. Je kunt meedoen als hele school, als klas of als 

vereniging (zoals sportclub, scouting enz.). 

De wedstrijd begint op 15 oktober 2011 en eindigt op 15 april 2012. De 
regels zijn simpel. De groep die de meeste lege theelichtjeshouders per 

deelnemer inzamelt wint de jacht!  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende merken, 

soorten en maten. Alle lege theelichtjeshouders tellen mee voor één. 
Wat kan je winnen?  
De winnaar kan 2.500 euro in cadeaupassen voor de school of vereniging winnen en eenzelfde 

bedrag doneren aan een zelf gekozen WNF-project. Voor de winnende groep wordt een 
speciale dag met verschillende activiteiten georganiseerd bij IKEA Delft. Er zijn geen verliezers 
bij de theelichtjesjacht. Ook al ben je niet de winnaar van het geldbedrag door het inzamelen 

van lege theelichtjeshouders, door hergebruik zijn we allemaal winnaars.  
Waarom? 
Theelichtjeshouders zijn gemaakt van aluminium. Dit metaal kent een energie-intensief 

productieproces, maar kan zeer efficiënt en ontelbare keren worden gerecycled. Het 
verzamelen van theelichtjeshouders is dan ook niet alleen een spannende jacht, maar ook een 
symbolisch gebaar. Een eerste stap om bewustzijn te creëren op het gebied van milieu en 

recycling. De theelichtjesjacht is in het leven geroepen om op een speelse manier de 
betrokkenheid van leerlingen te bevorderen. Zo moeten ze zelf op zoek naar de antwoorden op 
de vragen die er in het lespakket worden gesteld. En ontdekken ze spelenderwijs steeds meer 

over het belang van recycling en de rol die zij daar zelf in kunnen spelen.  
Drie redenen om mee te doen: 
- Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel! 

- Milieubewustzijn! 
- De prijs voor de winnaar!  
Belangrijk! 

Het is niet de bedoeling om kinderen te stimuleren meer theelichtjes te gaan gebruiken 
om zo aan de meeste theelichtjeshouders te komen. Het is belangrijk om aan kinderen 
uit te leggen dat de theelichtjesjacht niet gaat over meer gebruiken dan je normaal 

doet maar om de theelichtjes uit het dagelijks gebruik te recyclen. Het primaire doel 
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rijd is om de aandacht van kinderen te vestigen op het belang van recycling in het 

algemeen, en aluminium in het bijzonder!  
©Inter IKEA Systems B.V. 2011  



Aanmelden:  

Als school kan je je aanmelden via www.nmegids.nl/Delft.  
Alle andere groepen kunnen zich aanmelden via marketing.Delft@mail.IKEA.com. Vermeld in 
je e-mail: 

- Naam en adres  
- Groep/vereniging  
- Aantal leerlingen/jagers  

- Naam en e-mail contactpersoon  
Registreren en inzamelen van de theelichtjeshouders: 
De groep of vereniging telt zelf alle verzamelde theelichtjes en houdt de totaalstand bij.  

Om de maand komt IKEA Delft op een dinsdag de theelichtjes ophalen op school. In overleg 
kan dit vaker of op andere data plaatsvinden. 
Bij het ophalen wordt op een lijst afgetekend hoeveel theelichtjeshouders er meegegeven 

worden. Deze wordt door de begeleider en de ophaler van IKEA Delft getekend. 
Bij IKEA Delft vindt een weging plaats van de opgehaalde theelichtjeshouders waarbij 
gecontroleerd wordt of het gewicht klopt met het opgegeven aantal. 

Steekproefsgewijs zal IKEA Delft af en toe de opgehaalde theelichtjeshouders controleren om 
er zeker van te zijn dat het gewicht overeenkomt met de hoeveelheid. 
Na de weging ontvangt elke groep of vereniging een bevestiging van de stand. 

Maandag 16 april 2012 worden de laatste ingezamelde theelichtjeshouders opgehaald.  
Samenvatting van de regels: 

De groep of vereniging verzamelt zoveel lege theelichtjeshouders als mogelijk tijdens de 
wedstrijd periode. 
Degenen die de meeste lege theelichtjeshouders per jager na afloop heeft ingezameld is de 

winnaar. Iedereen doet mee onder gelijke voorwaarden, het is daarom belangrijk om het 
aantal jagers goed door te geven (ook wijzigingen die zich tijdens het jaar voordoen). 
De winnaar wordt beloond met 2.500 euro aan cadeaupassen en een speciale dag voor de hele 

groep. Een zelfde bedrag zal worden gebruikt voor een WNF-project dat gekozen wordt door 
de winnaar. 
©Inter IKEA Systems B.V. 2011 



Vraag en antwoorden: 
Waarom organiseren IKEA Delft en het Wereld Natuur Fonds de theelichtjesjacht? 

IKEA zet zich in om de impact op klimaatverandering te verminderen. Dit willen we o.a. doen 
door kinderen uit te nodigen om deel te nemen aan de theelichtjesjacht. De theelichtjesjacht 
helpt mee om kinderen te betrekken bij het milieu en recycling. 

Wie mogen er deelnemen aan de theelichtjesjacht? 
Alle kinderen tussen 6-9 jaar oud die tot een klas, groep of vereniging behoren kunnen 
deelnemen. Er kan ook ingeschreven worden met een aantal klassen of met de hele school. 

Het is ook mogelijk om deel te nemen met een sportclub of bijvoorbeeld een scoutinggroep. 
Het is niet mogelijk om als familie deel te nemen aan de wedstrijd, zij worden in dit verband 
niet beschouwd als een vereniging of groep. 

Wanneer is de theelichtjesjacht? 
De theelichtjesjacht loopt van 15 oktober 2011 tot en met 15 april 2012. De leraar van de klas 
of mentor/leider van een groep kan zich aanmelden bij IKEA Delft en je kan beginnen wanneer 

je wilt. 
Wat zijn de wedstrijdregels? 

De groep/vereniging verzamelt zoveel uitgebrande theelichtjes als mogelijk tijdens de 
wedstrijdperiode. De groep die de meeste theelichtjeshouders per deelnemer inzamelt wint. 
Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen is het belangrijk dat veranderingen in de hoeveelheid 

deelnemers worden doorgegeven.  
Wat kan je winnen? De winnaar wordt beloond met 2.500 euro aan cadeaupassen van IKEA Delft 

en een speciale dag achter de schermen bij IKEA Delft voor de hele groep. Een zelfde bedrag 
gaat naar een WNF-project naar keuze. Registreren en inzamelen van theelichtjeshouders: 

- De groep of vereniging telt zelf alle verzamelde theelichtjes en houdt de totaalstand bij.  
- Om de maand komt IKEA Delft op een dinsdag de theelichtjes ophalen op school. In 

overleg kan dit vaker of op andere data plaatsvinden. 

- Bij het ophalen wordt op een lijst afgetekend hoeveel theelichtjeshouders er meegegeven 
worden. Deze wordt door de begeleider en de ophaler van IKEA Delft getekend. 

- Bij IKEA Delft vindt een weging plaats van de opgehaalde theelichtjeshouders waarbij 

gecontroleerd wordt of het gewicht klopt met het opgegeven aantal. 
- Steekproefsgewijs zal IKEA Delft af en toe de opgehaalde theelichtjeshouders controleren 

om er zeker van te zijn dat het gewicht overeenkomt met de hoeveelheid. 

- Na de weging ontvangt elke groep of vereniging een bevestiging van de stand.  
- Maandag 16 april 2012 worden de laatste ingezamelde theelichtjeshouders opgehaald.  

Wat gebeurd er met de ingezamelde theelichtjeshouders? 
IKEA Delft geeft de ingezamelde theelichtjeshouders aan het Aluminium Centrum in Houten. 
Het Aluminium Centrum is de koepelorgansiatie voor de aluminium industrie in Nederland en 

zij garanderen dat het aluminium van de ingezamelde theelichtjeshouders, teruggebracht 
wordt in de keten en niet verloren gaat.  
©Inter IKEA Systems B.V. 2011 



Hoe kun je er zeker van zijn dat de wedstrijd eerlijk is? 

Wij geloven erin dat de klassen en clubs / groepen die zich inschrijven voor de 
theelichtjesjacht de eenvoudige regels zullen volgen waarop de wedstrijd is gebaseerd. We 
gaan er niet vanuit dat iemand wil winnen door vals te spelen. De ervaringen die we hebben 

van de al diverse malen georganiseerde theelichtjesjacht in Zweden is dat de deelnemers hier 
zeer nauwkeurig in zijn. 
Waarom ligt de focus van de theelichtjesjacht op kinderen in de groepen 3-6 (leeftijd 

6-9 jaar)? 
Wij vinden het belangrijk om al zo vroeg mogelijk de betrokkenheid bij en de kennis over het 
milieu en recycling te stimuleren. Door het activeren van deze groep kinderen bereiken we ook 

de volwassenen in de omgeving van de kinderen. Zij zijn zich daardoor ook meer bewust van 
de positieve impact van recycling op hun leefomgeving. 
Waarom heeft IKEA Delft gekozen voor recycling van aluminium als onderwerp voor 

deze wedstrijd? 
IKEA verkoopt heel veel theelichtjes en de houders hiervan zijn gemaakt van aluminium, een 
metaal dat uitermate geschikt is om te recyclen. De theelichtjeshouder staat dus symbool voor 

het hergebruiken van alle producten die zijn gemaakt van aluminium. Het hergebruiken van 
aluminium kost 95% minder energie dan het produceren van nieuw materiaal. Hoe meer we 
hiervan dus recyclen, hoe groter het positieve effect op het milieu. Denk alleen maar eens aan 

alle frisdrankblikjes. 
Theelichtjes van IKEA bevatten paraffine, een op aardolie gebaseerd product. Hoe 

milieuvriendelijk is het? 
IKEA theelichtjes zijn gemaakt van paraffine gecombineerd met plantaardige was. Het is 
belangrijk om materialen te gebruiken die onze kaarsen het beste en meest betrouwbare 

brandgedrag geven. Veiligheid staat altijd voorop. Paraffine is een bewezen materiaal dat 
goede brandende eigenschappen biedt, maar omdat een van de grondstoffen voor paraffine 
aardolie is, doet IKEA ook onderzoek naar meer milieuvriendelijke alternatieven. 

Is er iets in het bijzonder dat je moet overwegen bij het gebruik van een kaars? 
Een kaars heeft een vlam met een kerntemperatuur van meer dan 1000 ºC en alle kaarsen 
kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed behandeld worden. Dit geldt ook voor theelichtjes, ook 

al zijn ze klein en lijken ze daarom misschien veiliger. Om het risico tot een minimum te 
beperken is het belangrijk om nooit een kaars zonder toezicht te laten branden en een 
brandende kaars nooit onbeheerd achter te laten. In het lesmateriaal vind je tips en adviezen 

over hoe je veilig gebruik kunt maken van kaarsen. 
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Waarom is het zo belangrijk om het staal waaraan het lontje vastzit te 

verwijderen? 
Als het staal niet verwijderd wordt kan het aluminium van de theelichtjeshouder niet 
gerecycled worden. Het staal kan mee in de gewone afvalstroom omdat het 

magnetisch is en bij de afvalverwerkingsbedrijven met een grote magneet 
gescheiden wordt van het overig afval om opnieuw gebruikt te worden.  
©Inter IKEA Systems B.V. 2011 
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Disco! 

 

Hij komt er weer aan! De inmiddels bekende jaarlijkse disco gaat plaatsvinden op vrijdag 4 november. Het thema 

dit jaar is Flower Power! Doe bloemenslingers om je nek en kom in Peace.... 

Naast dansen op muziek uit de Flower Power periode kan er ook weer gezongen worden. Naast zingen kun je je 

in het Beverlokaal ook uitleven op de dansmat. 

Dus trek je bloemetjesjurk aan en kom! 

In de uitnodiging is te lezen hoe laat het begint en eindigt. 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/flower power.jpg
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Bekendmaking overlijden Herman Huijbens 

Zaterdag 1 oktober bereikte het bericht ons dat op 79 jarige leeftijd Herman Huijbens is overleden. Herman (of 

beter bekend bij de wat oudere leden van ons als "Ome Herman") was de echtgenoot van "Kap" Cor Huijbens die 

vele jaren onze groepsvoorzitter is geweest. 

Herman heeft in de jaren '70 en '80 veel gedaan in onze groep. Vanwege zijn technische kennis was hij een 

prominent lid van de technische staf. Water, boten en de scouting betekenden veel voor hem. 

Vanuit de groep wensen we Cor, (schoon)kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd. 
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Videoverslag Finale Vletten op de Maas 

Volg de link voor het bekijken van het laatste deel van Vletten op de Maas. Hierin is te bekijken hoe de 

roeiwedstrijd is verlopen van "onze" botenbouwschool SG Helinium in Hellevoetsluis. Helaas was onze vlet niet de 

snelste maar onze school is wel gekozen tot de beste botenbouwschool. We zijn dus in het bezit van technisch de 

beste boot! 

Nu maar kijken of die prestatie terug te zien is in de zeilwedstrijden van volgend jaar! 

 

http://youtu.be/jwPLHLFE2_k 

  

http://youtu.be/jwPLHLFE2_k
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2e prijs van Rabobank cooperatiefonds 

 

Vanavond hebben we de tweede prijs gewonnen bij het Rabobank Cooperatiefonds. Dit betekent dat wij 5000 

euro hebben gewonnen voor het maken van nieuwe wc's en het verplaatsen van de keuken. 

Wij willen Isabel en Liselot nog bedanken voor het meedoen met het filmpje en natuurlijk iedereen die op ons 

gestemd hebben. 

De avond werd gepresenteerd door Johan van TV West en hij introduceerde de directeur van de Rabobank en 

daarna hield Jaap de Hoop Scheffer een toespraak over samenwerken met het buitenland. De prijzen werden 

uitgereikd door Nick en Simon (Ilse en Mireille stonden erg dichtbij :) en gaven daarna een spetterend optreden. 

Meer informatie over de Rabobank: 

De Rabobank wil graag betrokken zijn bij de samenleving waar wij én u deel van uitmaken. Daarom besteden we 

een deel van de winst aan projecten die van belang zijn voor de lokale gemeenschap. Hiervoor heeft Rabobank 

een CoöperatieFonds ingesteld. 

Rabobank super bedankt!!!!!!  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/P9260149a.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/P9260158.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/2011-09-26 21.36.11.jpg
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Teken ook voor Wereldmeisjesdag! 

Miljoenen meisjes worden achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd, alleen omdat ze meisjes zijn.  

Ze krijgen minder te eten, worden besneden en tegen hun zin uitgehuwelijkt en moeten van jongs af aan werken 

terwijl hun broertjes naar school gaan.  

Plan wil met een jaarlijkse Wereldmeisjesdag wereldwijd aandacht vragen voor de slechte situatie van meisjes. 

Vecht mee met Plan voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.  

Teken nu de petitie voor Wereldmeisjesdag! 

Ja, ik roep de VN op om 22 september uit te roepen tot Wereldmeisjesdag 

Stuur deze oproep door! Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe beter! 

http://www.plannederland.nl/wereldmeisjesdag/petitie 

  

http://www.plannederland.nl/wereldmeisjesdag/petitie
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Welpen Leidschenveen doen zaterdag mee met 
Kinderboerderij Actief Award 

 

De spanning is te snijden op de 4 kinderboerderijen die nog overgebleven zijn bij de wedstrijd om de 

kinderboerderijen Actief Award. De afgelopen maanden zijn de kinderen, vrijwilligers en medewerkers heel druk 

bezig geweest met het uitvoeren van een zestal opdrachten op de eigen boerderij. Hiermee zijn veel punten in de 

wacht gesleept.  

Op zaterdag 25 september wordt deze wedstrijd afgesloten met een ‘eindstrijd’ waarbij de kinderen van de 

deelnemende kinderboerderijen bepalen wie de winnaar wordt van de 3e Kinderboerderijen Actief Award. 

Tijdens de ‘eindstrijd’ spelen de kinderen diverse boerderijspellen tegen elkaar. Kinderboerderij de Maten 

(Pallietergaarde 25) in Apeldoorn is de plek waar de 4 KAA teams zich zullen presenteren. Na een poepscheprace 

zal ieder KAA team het parcours met spellen af moeten leggen. De spellen gaan over melk, eieren, dieren water 

geven, netjes met een ezel lopen en knopen leggen. Een kennisquiz en het ten gehore brengen van een yell/lied 

zijn het sluitstuk van de strijd.  

Rond 14.00 uur is bekend wie gewonnen heeft. De prijzen zullen uitgereikt worden door de heer Harry Voss 

gemeenteraadslid Partij voor de Dieren (Apeldoorn).   

Wat aan deze eindstrijd vooraf ging:De kinderen van kinderboerderijen in Apeldoorn - De Maten, Capelle a/d/ 

IJssel - Klaverweide, Den Haag  -Landzigt, en Spijkenisse  - De Trotse Pauw- hebben onder begeleiding van 

vrijwilligers en medewerkers sinds half maart gewerkt aan 6 opdrachten. 

Er is een voorleesverhaal gemaakt (beoordeeld door kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander) en 

voorgelezen op de boerderij.  

Ook zijn er punten behaald met geld verdienen voor een goed doel, een informatieve producten vlaggenlijn 

maken,  

een speurtocht voor bezoekertjes,  

een vrijwilligersdag organiseren  

en een verrassingsopdracht tijdens de Dag van het Park.De tussenstand en informatie over de verschillende 

volbrachte opdrachten is te zien via www.kinderboerderijenactief.nl  of te volgen via 

www.twitter.com/kb_actief_award  Met de deelname aan deze wedstrijd hebben de teams de veelzijdigheid en 

aantrekkelijkheid van deze kinderboerderijen uitstekend naar voren gebracht.  

Bezoekers aan de eindstrijd op 24 september in Apeldoorn maken kans op gratis kaartjes voor de ‘Klein Duimpje 

de Musical’ (in theater Barneveld). De titelrol van deze familievoorstelling wordt gespeeld door acteur en tv-

presentator Geert Hoes. Zijn tegenspeelster is Sita Vermeulen (zangeres en tv gezicht Disney Channel). De 

http://www.kinderboerderijenactief.nl/
http://www.twitter.com/kb_actief_award
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bezoekers krijgen ook een zakje lekker gezonde Tommies snoeptomaatjes aangeboden (op=op) Supporters van 

de Kinderboerderijen Actief Award:De Kinderboerderijencourant, Codediggers, Treurniet Mengvoeders, 

Supportactie,  DierenInfo, Evariste Filmproducties,Van Hoorne Theaterproductie, Puur in Vorm,Tommies 

Snoeptomaatjes en de Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen. 
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Stem op Scouting Nederland 

http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/look3M/fonds/... 

The future starts today! Een terrein en een avonturenhuis voor de jeugd van nu, de volwassene van de toekomst. 

Natuur en milieu zijn de basisingrediënten voor Scouting Nederland. Scouting Nederland vindt het belangrijk dat 

kinderen en jongeren opgroeien met respect voor zichzelf en hun omgeving. Dit komt niet alleen terug in de 

activiteiten, maar ook in de manier waarop we omgaan met de omgeving.  

Het gebouw op het te realiseren Nationale Scoutingterrein móet duurzaam en milieuvriendelijk zijn en een 

voorbeeld voor onze jeugd. Elders in het land heeft Scouting Nederland ervaring opgedaan met het CO2-neutraal 

bouwen op kampeerterreinen. 

 

  

http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerden/detail/?NominationId=189
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/scouting nederland.jpg


     122v

an 248 

Nieuwe insignes voor scouts 

 

Dit is een lijst met alle insignes: 

Insigne Scouts Buitenleven I (oranje) 

Insigne Scouts Buitenleven II (rood) 

Insigne Scouts Expressie I (oranje) 

Insigne Scouts Expressie II (rood) 

Insigne Scouts Identiteit I (oranje) 

Insigne Scouts Identiteit II (rood) 

Insigne Scouts Internationaal I (oranje) 

Insigne Scouts Internationaal II (rood) 

Insigne Scouts Samenleving I (oranje) 

Insigne Scouts Samenleving II (rood) 

Insigne Scouts Sport & Spel I (oranje) 

Insigne Scouts Sport & Spel II (rood) 

Insigne Scouts UST Houtbewerking en stoken I (oranje) 

Insigne Scouts UST Houtbewerking en stoken II (rood) 

Insigne Scouts UST Kampeertechnieken en pionieren I (oranje) 

Insigne Scouts UST Kampeertechnieken en pionieren II (rood) 

Insigne Scouts UST Tochttechnieken I (oranje) 

Insigne Scouts UST Tochttechnieken II (rood) 

Insigne Scouts Veilig & Gezond I (oranje) 

Insigne Scouts Veilig & Gezond II (rood) 

Insigne Scouts Zeilen Kielboot I (oranje) 

Insigne Scouts Zeilen Kielboot II (rood) 

Insigne Scouts Roeien I/II (rood) 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/insignes scouts.jpg
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Gezocht actiecodes flexa verfblikken 

Wij doen mee aan de Kleur een Clubhuis actie van Flexa. 

Wij doen mee aan de Kleur een Clubhuis actie van Flexa en hebben jouw hulp om alle verf bij elkaar te sparen! 

Let's color! 

Flexa weet als geen ander wat kleur met een (club)huis kan doen. Daarom geven ze nu bij ieder blik voor Flexa 

verf dat je koopt voor thuis, een gratis extra blik voor een clubhuis weg. En wij vinden dat ons clubhuis wel een 

likje verf kan gebruiken! 

De actie loopt van 12 september tot 23 oktober 2011 en Flexa stelt 40.000 blikken muurverf beschikbaar. Dat lijkt 

veel, maar het kan hard gaan. Dus hoe meer mensen ons helpen de benodigde verf bij elkaar krijgen, hoe beter! 

Hoe jij kunt helpen: vraag iedereen die je kent om Flexa verf voor thuis te kopen en het gratis blik muurverf aan 

onze club te doneren via www.kleureenclubhuis.nl. Houd op onze eigen clubpagina 

(http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/club/17/meisjesscouting-satoko-kita...) in de gaten hoe de actie gaat en deel 

alle updates via Facebook, Twitter en Hyves. Laat iedereen weten dat we meedoen! 

NB De winkelactie loopt van 12 september tot 23 oktober 2011. In deze periode ontvang je bij aankoop van ieder 

blik muurverf of lak een actiecode, waarmee je tot 30 november aanstaande een blik Flexa muurverf kunt 

doneren aan onze club. Kijk voor meer informatie op www.kleureenclubhuis.nl. 

  

http://www.kleureenclubhuis.nl/
http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/club/17/meisjesscouting-satoko-kitahara
http://www.kleureenclubhuis.nl/
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De nieuwe boot ligt erin! 

Op maandag 29 augustus is op de locatie van de Hubertus in Voorburg de nieuwe lelievlet te water gelaten. De 

officiële overhandiging naar ons toe zal vrijdag 2 september plaatsvinden tijdens de Wereld Havendagen in 

Rotterdam. 

De boot heeft de naam Tsunagu gekregen. Dit wil zeggen verbinden en samenvoegen en verwijst naar de wijze 

waarop de groep aan deze boot is gekomen. Het betreft de samenwerking met de Helinium School in 

Hellevoetsluis, die de boot gelast en opgebouwd hebben. Als tegenprestatie hebben leden van onze groep, de 

leerlingen leren roeien zodat ze een poging konden doen om de eerste prijs te halen in de roeiwedstrijd tijdens 

de Havendagen. Aan die roeiwedstrijd deden alle scholen mee die een dergelijke samenwerking hadden met een 

scoutinggroep. 

Hoe de wedstrijd is verlopen is te lezen in een ander nieuwsbericht. 

Het laatste nieuws over het project Vletten op de Maas is te zien via 

http://www.youtube.com/watch?v=LjRKezSFfKQ 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=LjRKezSFfKQ
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto tewaterlating boot.jpg
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Succesvolle verf avond in Freddy's Hoeve 
#kleureenclubhuis 

Na de teleurstelling dat Ruud en zijn team niet naar Leidschendam kwamen, pakten we al snel zelf de kwast met 

een team van wel 20 leden in totaal. Scouts, Explorers, Leiding en technische staf top dat jullie er allemaal 

waren.  

De kleuren laten we jullie zelf bekijken als je weer op het clubhuis bent, het is even wennen, maar het wordt wel 

super. Het explorerlokaal, de keuken en de stafkamer zijn aangepakt. 

Flexa en Radio 538 bedankt voor de super actie en voor de 1000 euro aan verf, de heerlijke pizza's, het 

radiointerview, bezoek van Ruud, Jelte en Niek. Wij hebben een top week achter de rug! 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto5a.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto6a.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto7a.JPG
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De verf is geleverd nu de clubpimpers nog! spannend!! 
#kleureenclubhuis 

De verf is geleverd nu de clubpimpers nog! spannend!! #kleureenclubhuis 

 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/verf2.JPG
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/robertsj/robertsj1008/robertsj100800018/7668180-small-helicopter-over-blue-sky-and-white-cloud.jpg
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Landt de helikopter morgen in Leidschendam??? 
#kleureenclubhuis #scouting 

Morgenavond is de uitslag van de Flexa / Radio 538 actie #kleureenclubhuis, zou de helikopter landen in 

Leidschendam bij onze scoutinggroep? 

Kijk vanavond goed in de lucht en kom naar het clubhuis! 

 

  

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/robertsj/robertsj1008/robertsj100800018/7668180-small-helicopter-over-blue-sky-and-white-cloud.jpg
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Verslag bezoek radio 538 bij Scouting Satoko Kitahara 
#kleureenclubhuis #scouting 

Bekijk dit you tube filmpje: 

https://youtu.be/35OVKodLKVY 
  

https://youtu.be/35OVKodLKVY


     129v

an 248 

16.10 komen we op radio 538 #kleureenclubhuis 
#scouting 

Stem snel af op Radio 538 we komen zo op de radio!! 
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Luister nogmaals het radiofragment op Radio 538 

Klik op deze link: 

http://media.radio538.nl/download/radio538/fragmenten/20110818-flexa.mp3 

  

http://media.radio538.nl/download/radio538/fragmenten/20110818-flexa.mp3
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Ruud de Wildt, Niek en Jelte komen morgen langs in 
Leidschendam #kleureenclubhuis  

Van de week zijn de explorers op de radio geweest in de uitzending van Ruud de Wildt. De actie zet zich voort, 

morgenochtend stappen Ruud en zijn sidekicks in een klusbus en komen Freddies Hoeve bekijken. Wij moeten ze 

overtuigen waarom ons clubhuis een schilderbeurt verdiend. Uiteraard is het morgen een schooldag en een 

werkdag, maar we gaan toch proberen er met een aantal mensen te zijn. In ieder geval zijn we nu reeds met 

z'on 6 mensen.  

Kom dus morgen om 11.00 uur  

Dinsdag, woensdag en donderdag worden nog andere clubs bezocht, vervolgens stapt Ruud donderdag om 18.00 

uur in zijn helikopter en gaat op 1 van de locaties landen. Mogelijk dus ook bij ons. Daarom verzamelen we om 

17.00 uur op Freddies Hoeve en gaan dan de muren vrij maken van kasten, tekeningen, etc. etc. om zo te 

kunnen gaan verven. Want naast Ruud zitten er ook 10 schilders in de helikopter en die komen vervolgens 's 

avonds schilderen. 

Kortom allemaal spannende dingen.  

Even op een rijtje 

- maandag 11.00 verzamelen Freddies Hoeve 

- donderdag 17.00 ,, 

Meer informatie over deze actie op http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/hoe-werkt-het 

  

http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/hoe-werkt-het


     132v

an 248 

Luister vanavond 18.45 naar Radio 538 

Vanavond komen de explorers in de uitzending van Ruud de Wildt op Radio 538. Momenteel zijn de explorers nog 

op zomerkamp in Sneek en hebben vandaag in hun kampthema het "foute" kamp, een foute muziek dag. 

Wat kan dan mooier dan dat je op de radio komt life in de uitzending.  

Het is met toeval tot stand gekomen, we doen namelijk mee met een actie van Flexa 

(http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/?utm_source=registrationmail&utm_me...) en zijn een ronde verder 

gekomen. De winnaar van de actie krijgt een makeover van zijn clubhuis.  

Kortom allemaal luisteren vanavond naar Radio 538 

  

http://kleureenclubhuis.letscolor.nl/?utm_source=registrationmail&utm_medium=email&utm_campaign=clubhuis
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Interview Radio Midvliet over Wereld Jamboree 

Op 9 augustus zijn Laura en Mieke Klein op 9 augustus geïnterviewd voor Radio Midvliet over hun deelname aan 

de Wereld Jamboree in Zweden. Op dat moment waren Jenny Bates en Martin Dunn uit Glasgow in het kader van 

de Home Hospitality te gast bij de familie Klein. Zij zijn dus meegegaan naar de studio. 

Het volledige interview is te beluisteren via de site van radio Midvliet: 

www.midvliet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5595&Itemi... 

Hieronder nog wat foto's die gemaakt zijn tijdens het bezoek aan de studio, de sluisjes van Leidschendam en tot 

slot de groepsfoto van de troep de Boterwafels waar Laura, Mieke en Marije toe behoorden. 

<a 

<a 

<a< 

p=""></a<

></a 

</a 

‹ Luister 

vanavond 18.45 naar Radio 538 Zoek svp 

mensen met een Rabobank rekening › 

  

http://www.midvliet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5595&Itemid=237
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/230
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/230
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/228
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/228
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Zoek svp mensen met een Rabobank rekening 

Mensen met een Rabobank rekening en woonachtig in Leidschendam-Voorburg / Zoetermeer / Leidschenveen 

kunnen stemmen via: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/vlietstreek-zoetermeer... 

Tussenstand 10 - 8 -2011 stemming Categorie Ldam-Vburg cluster 2 

Stadsboerderij Essesteijn 57,1% 

Scouting Satoko Kitahara 19% 

Art of Basic 9,5% 

100 jaar Vrijburgstraat 4,8% 

Huygens Muziekfestival 4,8% 

Overtoom op de Leytsche-Dam 4,8%  

  

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/vlietstreek-zoetermeer/stemmen_cooperatiefonds_ledenverkiezing/default.html/cd-web/cooperative-dividend/734078358/ver=2.0/rparam=page=showCandidates.wsp
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Brief groepsweekend 

Lees hier de brief met informatie over het groepsweekend. 

 
 abc  
Datum: 22 juli 2011  
Betreft: groepsweekend 3/4 september 2011  
Beste ouders/verzorgers,  
Eens in de twee jaar organiseren wij een groepsweekend voor alle leden van onze 
vereniging. Komend najaar staat dit altijd weer leuke evenement op de agenda! In deze brief 
vinden jullie alle informatie.  
Datum en tijd  
Op zaterdag 3 september verzamelen wij om 10 uur bij het Scoutcentrum Buitenzorg in 
Baarn. Het adres is Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.  
Zondag om 15.00 uur is het weekend afgelopen en kunnen alle kinderen worden opgehaald.  
Wat moet uw dochter meenemen?  
De bevers en welpen slapen in een clubgebouw waar stapelbedden beschikbaar zijn. Een 
matje meenemen is dus niet nodig, maar een slaapzak, hoeslaken en kussensloop wel. De 
scouts en explorers slapen in tenten, dus daarvoor is een matje wel nodig! Verder heeft 
iedereen nodig: slaapspullen, uniform (t-shirt, trui of blouse), regenpak, stevige schoenen, 
warme kleren, zaklamp, 1 lunchpakket en toiletspullen.  
Vragen?  
Voor vragen kunt u terecht bij de leiding.  
Gaat uw dochter niet mee?  
Als uw dochter niet mee gaat met het groepsweekend, wilt u dit dan uiterlijk 25 augustus aan 
de leiding doorgeven. Dit i.v.m. de inkopen en planning van het weekend.  
We hopen op een gezellig weekend!  
Vriendelijke groet,  
Bianca Baltus  
Voorzitter Vereniging Scouting Satoko Kitahara  

Vereniging Scout ingSatoko Kitahara  
E-mail info@satokokitahara.nl  

Internet www.satokokitahara.nl  
Freddies Hoeve van Ruysdaellaan 97  
 
2264 TA Leidschendam(070) 3275788  
Aristoteleslaan 143  
 
2493 ZB Den Haag (070) 4447595  
Postbus 290  
 
2260 AG Leidschendam  
Rekeningnummer contributies 3901070  

KvK 27363355  
 
Scouting is een plezierige vrije-tijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.  

ruim 100.000 leden  

circa 25.000 kaderleden  

32 miljoen leden wereldwijd  

circa 1.500 Scoutinggroepen  
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Stemmen bij Rabobank cooperatie fonds 

Kijk snel bijgaand filmpje! 

Ben je lid of ken je mensen die lid zijn van de Rabobank laat ze dan snel stemmen. 

http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/vlietstreek-zoetermeer/ste... 

Tussenstand stemming 23/7 Categorie Ldam-Vburg cluster 2 

Naam % stem 

Stadsboerderij Essesteijn 50% 

Scouting Satoko Kitahara 50% 

100 jaar Vrijburgstraat 0% 

Huygens Muziekfestival 0% 

Overtoom op de Leytsche-Dam 0% 

Art of Basic 0%  

Natascha, Liselot, Eline, Charon en Mireille bedankt voor het maken van het leuke filmpje! 

https://youtu.be/k87gUsSfiCI 
  

http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/vlietstreek-zoetermeer/stemmen_cooperatiefonds_ledenverkiezing/default.html/cd-web/cooperative-dividend/1040764676/ver=2.0/rparam=page=showCandidates.wsp
https://youtu.be/k87gUsSfiCI
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We zijn door bij de Specsavers actie, JOEPIEEEE !!! 

Iedereen super bedankt voor het stemmen op onze aanmelding bij de actie van de Stichting Specsavers Steunt. 

De stemronde voor de spaarperiode 2011 – 2012 is ten einde en Scouting Satoko Kitahara behoort tot de top 2 

van de Specsavers-winkel in Leidschendam. Gefeliciteerd!! 

Specsavers gaat ons nu een jaar lang steunen. Een jaar lang wordt er van elk verkocht hoortoestel of verkochte 

bril een bepaald bedrag gedoneerd aan de Stichting Specsavers Steunt. In juli 2012 wordt de opbrengst per 

winkel verdeeld onder de twee initiatieven.  
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3 en 4 september: GROEPSWEEKEND BAARN 

Houd allemaal in je agenda het weekend van 3 en 4 september vrij! Dan gaan we namelijk met de hele groep 

weer een weekend naar Baarn. Wie kan zich niet het geweldige weekend in 2008 herinneren? 

Details volgen later, maar als je alvast een kijkje wil nemen op het Scoutcentrum Buitenzorg, dan kun je deze link 

volgen. 

http://buitenzorg.scouting.nl//index.php?option=com_content&task=view&id... 

 
 abc  
Datum: 22 juli 2011  
Betreft: groepsweekend 3/4 september 2011  
Beste ouders/verzorgers,  
Eens in de twee jaar organiseren wij een groepsweekend voor alle leden van onze 
vereniging. Komend najaar staat dit altijd weer leuke evenement op de agenda! In deze brief 
vinden jullie alle informatie.  
Datum en tijd  
Op zaterdag 3 september verzamelen wij om 10 uur bij het Scoutcentrum Buitenzorg in 
Baarn. Het adres is Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.  
Zondag om 15.00 uur is het weekend afgelopen en kunnen alle kinderen worden opgehaald.  
Wat moet uw dochter meenemen?  
De bevers en welpen slapen in een clubgebouw waar stapelbedden beschikbaar zijn. Een 
matje meenemen is dus niet nodig, maar een slaapzak, hoeslaken en kussensloop wel. De 
scouts en explorers slapen in tenten, dus daarvoor is een matje wel nodig! Verder heeft 
iedereen nodig: slaapspullen, uniform (t-shirt, trui of blouse), regenpak, stevige schoenen, 
warme kleren, zaklamp, 1 lunchpakket en toiletspullen.  
Vragen?  
Voor vragen kunt u terecht bij de leiding.  
Gaat uw dochter niet mee?  
Als uw dochter niet mee gaat met het groepsweekend, wilt u dit dan uiterlijk 25 augustus aan 
de leiding doorgeven. Dit i.v.m. de inkopen en planning van het weekend.  
We hopen op een gezellig weekend!  
Vriendelijke groet,  
Bianca Baltus  
Voorzitter Vereniging Scouting Satoko Kitahara  

Vereniging Scout ingSatoko Kitahara  
E-mail info@satokokitahara.nl  

Internet www.satokokitahara.nl  
Freddies Hoeve van Ruysdaellaan 97  
 
2264 TA Leidschendam(070) 3275788  
Aristoteleslaan 143  
 
2493 ZB Den Haag (070) 4447595  
Postbus 290  
 
2260 AG Leidschendam  
Rekeningnummer contributies 3901070  

KvK 27363355  
 
Scouting is een plezierige vrije-tijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.  

ruim 100.000 leden  

circa 25.000 kaderleden  

32 miljoen leden wereldwijd  

circa 1.500 Scoutinggroepen  

  

http://buitenzorg.scouting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id
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Explorers goes wild 

 

Leidschendam - Van scoutinggroep Satoko Kitahara vertrekken woensdag 20 juli drie explorers (Mieke, Marije en 

Laura) naar Zweden om deel te gaan nemen aan de Wereld Jamboree, een scouting event waaraan scouts uit de 

hele wereld zullen deelnemen. 

Het verloop 

De 14-17 jarige jongeren nemen mee in een troep van in totaal 25 Nederlandse (naar snoep vernoemde) 

troepen, Boterwafels, de Toverballen, de Lange Jannen, etc. Na de check van reispapieren en bagage, het 

afscheid van familie en vrienden, vertrekken ze per bus naar de Wereld Jamboree. 

De volgende dag komt het gehele Nederlandse Contingent van 900 scouts, 100 begeleiders en 130 man 

contingentstaf samen in Glumsø, Denemarken. Daar zullen zij als Nederlanders onder elkaar ongeveer een week 

verblijven om zich voor te bereiden op de Wereld Jamboree en vervolgens doorreizen naar Zweden. 

Daar nemen ze een kleine twee weken deel aan het programma van de Wereld Jamboree in Rinkaby, op zo'n 100 

kilometer afstand van Malmö. Samen met ruim 38.000 andere Scouts uit heel de wereld gaan ze uitdagende 

activiteiten ondernemen. Het thema van de jamboree is "Simply Scouting!". Zo simpel is het eigenlijk niet. Een 

groot evenement als de Wereld Jamboree vereist jarenlange voorbereiding en veel vrijwilligers, waaronder de 

ruim 450 Nederlandse IST-ers (International Service Team) die zullen assisteren in Zweden. 

Volgen? 

Belevenissen van de Nederlandse Scouts zullen te volgen zijn via de website www.wj2011.scouting.nl. Informatie 

over de Wereld Jamboree in het algemeen is te vinden op www.worldscoutjamboree.se. 

Op 7 Augustus keert de troep 's avonds weer terug in Leidschendam. Waarschijnlijk zeer voldaan en moe, maar 

met een hele bijzondere internationale ervaring rijker. Voor sommigen is dan het avontuur nog niet afgelopen 

omdat 800 Engelse scouts nog een weekje blijven logeren bij hun Nederlandse collega's. 

  

http://www.wj2011.scouting.nl/
http://www.worldscoutjamboree.se/
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/031962_91.jpg


     140v

an 248 

Naam boot 
Zoals jullie weten, hebben we een nieuwe lelievlet en die moet ook een nieuwe naam krijgen. 
Hieronder vind je twee keuzes, laat weten waar jouw voorkeur naartoe gaat. 
*Vereist 

Naam  
Om eventueel op de opmerkingen te reageren 

 
Optie 1: TSUNAGU (staat voor verbinden en samenvoegen) * 
De boot is tot stand gekomen door een samenwerking van het loodswezen (sponsor), school 
Helinium College, Scouting en Martiem Nederland. Daar is het verwijzing naar.  

o Voorkeur 1  

o Voorkeur 2  

o Valt af  
Optie 2: ITUSHIYONI (staat voor samen) * 
De boot is door samen te werken tot stand gekomen 

o Voorkeur 1  

o Voorkeur 2  

o Valt af  
Opmerkingen  

 
 

Verzenden
 

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren. 
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Gastvrouwen en gastheren gezocht! 

Nog maar een paar maanden en dan begint de Wereld Jamboree in Zweden. Na de jamboree komen vele scouts 

naar Nederland om in een gastgezin te verblijven en zo de Nederlandse cultuur op te snuiven. 

De gastgezinnen bevinden zich in het hele land, van Groningen tot Maastricht. Op vijf punten in Nederland komen 

de bussen met scouts vanaf Schiphol aan en worden daar opgevangen door hun gastgezin. Jij kunt daar staan en 

de jamboreegangers koppelen aan hun gastadres voor de komende dagen. 

Na deze periode komen de gezinnen daar ook weer terug om hun gasten uit te zwaaien. In die tijd ben jij degene 

die het contact met de gezinnen heeft en de stuurgroep belt als het nodig is. Je werkt in een team van twee of 

drie mensen op een locatie. 

Ben jij degene die op die ophaalpunten de zaak in goede banen kan leiden, die het leuk vindt met de Britten en 

de gezinnen contact te hebben en enthousiaste verhalen te horen over de jamboree en de tijd in het gezin? Ben 

jij de gehele periode beschikbaar? Of vind je het leuk om in die periode een activiteit voor een groep scouts te 

organiseren? Meld je dan aan en mail naar hoho@wj2011.scouting.nlDit e-mailadres is beschermd tegen 

spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 

Ook als je niet in de gelegenheid bent om zelf naar Zweden te gaan, haal je zo toch een stukje jamboreegevoel 

naar je toe en lijkt het misschien wel of je er zelf bij bent geweest. Klik hier voor meer informatie. 
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Blijf dagelijks 6x stemmen voor nieuwe tafels & banken 

In 1963 is de vereniging gestart en uit die tijd stammen ook de tafels en banken. Deze zijn nodig aan vervanging 

toe, vele zijn al diverse malen gerepareerd. Tevens zijn de huidige inklap tafels en banken erg zwaar en 

momenteel kun je veel lichtere exemplaren kopen. Hiervoor hebben we geld nodig, het specsavers fonds heeft 

hiervoor een actie. 

Iedere Specsavers-winkel draagt haar steentje bij. Per verkochte bril of verkocht hoortoestel wordt er daarom een 

vast bedrag aan de " Stichting Specsavers Steunt " gegeven. Dit bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan de 

lokale initiatieven. De top 2 van de doelen met de meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door de 

dichtstbijzijnde Specsavers-winkel. En één keer per jaar, aan het einde van de spaarperiode, worden alle 

bedragen aan alle lokale initiatieven uitgekeerd.. 

Verzamel svp zoveel mogelijk stemmen met ons mee! 
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Tweede vrijwilligersorganisatie Leidschendam-Voorburg 
2011 

Afgelopen donderdag was de uitslag van de verkiezing vrijwilligersorganisatie Leidschendam-Voorburg. We zijn 

hierbij tweede geworden, iedereen bedankt voor het stemmen! 

Het was een leuke uitreiking waar een door twee caberatiers Martijn Loerakker en David Groen van theatergroep 

The Big Mo, een dag van een kamp werd nagespeeld waar Mireille met een toeter en een bel het verhaal de 

juiste kant op kon sturen erg leuk. 

Uit handen van Frits Wester en Wethouder Gregor Rensen ontvingen we een mooie oorkonde die we een mooi 

plekje op Freddies Hoeve zullen geven. 

Dit is een steun in de rug voor alle projectleden, leidinggevenden, bestuursleden en andere betrokkenen bij de 

scouting die wekelijks de meiden een leuke tijd bezorgen. 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_4962.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_4924.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_4947.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_4956.jpg
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Afscheid van een stukje historie! 

Sinds vorige week is onze loods er niet meer......Althans niet meer op de plek waar wij gewend waren. De loods 

is afgebroken om plaats te maken voor nieuwe woningen. Een stukje historie van onze groep is verdwenen. De 

loods is in de jaren 80 op deze plek neergezet. Er zit natuurlijk ook goed nieuws aan vast: nu krijgen we een hele 

nieuwe loods naast Freddies Hoeve! 

 

  

http://farm4.static.flickr.com/3462/5804882634_661f82d5fb_s.jpg
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Welpen maken muziek! 

Een paar weken geleden hebben de welpen Leidschendam samen met iemand van de Scouting Drumband een 

workshop Muziek maken gedaan. 

Het werd een enorm muziekspektakel! 

Ben je benieuwd hoe het optreden voor de ouders na afloop verliep? Hier kun je de resultaten horen en zien! 

http://www.youtube.com/embed/M2WyNo4v0xk 

  

http://www.youtube.com/embed/M2WyNo4v0xk
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WE zijn genomineerd voor vrijwilligersorganisatie 2011 -> 
Stemmen svp 

 

<="">  

Al bijna vijftig jaar is Scouting Satoko Kitahara een actieve meisjesscoutinggroep in Leidschendam. Ook in deze 

tijd zijn zij in staat dit unieke karakter te behouden en zo vele meiden in de leeftijd van 5 - 23 jaar een super 

leuke leerzame tijd te geven, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks staan de vrijwilligers klaar 

om de scouts te begeleiden; bijna allemaal doen zij dit naast hun studie of reguliere baan. De scouting is 

maatschappelijk actief (ook tijdens landelijke activiteiten zoals NL Doet) en verzorgt Maatschappelijke Stages. 

Deze vrijwilligersprijs zou een steun in de rug betekenen bij de huidige ontwikkelingen binnen de vereniging. Het 

wegvallen van de subsidie, het verdwijnen van de botenloods i.v.m. woningbouw en het mogelijk aanschaffen 

van het clubhuis vergen veel tijd en aandacht naast het "normale" scoutingspel.  

Stem via: http://www.vrijwilligersprijs.nl/prijs/stem-organisatie 

  

http://www.vrijwilligersprijs.nl/prijs/stem-organisatie
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/
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Altijd al willen weten hoe een lelievlet wordt gemaakt? 

 

Ben jij ook zo benieuwd hoe een plaat staal uiteindelijk een lelievlet kan worden? En hoeveel tijd daar in gaat 

zitten? 

In het kader van het project Vletten op de Maas is het hele proces van het in elkaar zetten van een boot gefilmd 

op de meewerkende scholen. 

Iedere week volgt een nieuwe aflevering. Hier kun je de 1e aflevering bekijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=v7wTVQcbrpA 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_2868_3.jpeg
http://www.youtube.com/watch?v=v7wTVQcbrpA
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_2868_3.jpeg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_2868_3.jpeg
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Datum soppen Freddies Hoeve gewijzigd! 

 

 

Donderdag 16 juni a.s. van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur gaat de 

bezem weer door Freddies Hoeve. We doen een beroep op ouders/ 

verzorgers. 

LET OP: deze datum is gewijzigd! Eerder was 9 juni afgesproken 

maar door omstandigheden is deze datum niet mogelijk! 

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua 

vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien wel handig. 

Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig.  

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet en hoop op net zo'n grandioze opkomst als de vorige keer. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Nieuwe boot voor de Satoko Kitahara! 

Wist je dat, 

we een nieuwe boot hebben? 

Het nummer van de boot is 1688. 

De boot is gemaakt door leerlingen van het Helinium College in Hellevoetsluis. Zij hebben de boot helemaal zelf in 

elkaar gelast onder toeziend oog van hun leraar Willem Broekhuizen. 

Stephan, Loek en Leen hebben dit project begeleid en afgelopen vrijdag hebben we (Jan, Nico, Leen, Loek en ik) 

de boot opgehaald uit Hellevoetsluis en naar de loods gebracht.  

Daar wordt nog hard gewerkt aan de laatste oneffenheden door Loek en Leen en dan kan de boot geverfd 

worden in onze eigen groen/oranje kleuren! 

Stephan maakt nog een afspraak met de leerlingen om in juni te leren roeien op de Kaag, zodat zij in september 

mee kunnen doen met een roeiwedstrijd in Rotterdam tijdens de Wereld Havendagen. Dan krijgen we de boot 

officieel uitgereikt van de organisatie.  

Het allerleukste aan dit project, is het feit dat de boot wordt gesponsord door de stichting KMR 

(Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam), een samenwerkingsverband van het regionale bedrijfsleven (haven en 

industrie), de regionale onderwijsinstellingen en lokale overheden.  

Oftewel, een GRATIS boot! 

Dat zijn leuke berichten in deze tijden van bezuiniging! 

Op de plaatselijke nieuwssite van Hellevoetsluis is ook een bericht geplaatst; alleen jammer dat de locale 

journalisten niet zo goed op de hoogte zijn van de namen van de Hellevoetse Scoutinggroepen.... 

http://sandin.nl/archives/428 

In het fotoalbum zijn de foto's te zien die gemaakt zijn toen de boot is opgehaald uit Hellevoetsluis.  

  

http://sandin.nl/archives/428
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Stem svp ivm nieuwe tafels / banken  

In 1963 is de vereniging gestart en uit die tijd stammen ook de tafels en banken. Deze zijn nodig aan vervanging 

toe, vele zijn al diverse malen gerepareerd. Tevens zijn de huidige inklap tafels en banken erg zwaar en 

momenteel kun je veel lichtere exemplaren kopen. Hiervoor hebben we geld nodig, het specsavers fonds heeft 

hiervoor een actie. 

Iedere Specsavers-winkel draagt haar steentje bij. Per verkochte bril of verkocht hoortoestel wordt er daarom een 

vast bedrag aan de " Stichting Specsavers Steunt " gegeven. Dit bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan de 

lokale initiatieven. De top 2 van de doelen met de meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door de 

dichtstbijzijnde Specsavers-winkel. En één keer per jaar, aan het einde van de spaarperiode, worden alle 

bedragen aan alle lokale initiatieven uitgekeerd.. 

Verzamel svp zoveel mogelijk stemmen met ons mee! 
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Muurschildering Freddies Hoeve 

Op zaterdag 19 maart kwamen Hanneke Klerks en Jothijs van Gaalen van het Landelijke bestuur van Scouting 

Nederland naar Freddies Hoeve om in het kader van de actie NL Doet, een muurschildering te maken. Het is een 

prachtige tekening geworden van een drietal plekken uit het Jungleboek.  

Een dag eerder was er door een aantal leerlingen van het Veurs Lyceum al een start gemaakt. 

Geheel onverwacht kwam op zaterdag nog een medewerker van Midvliet langs. Hij was al de hele dag op pad om 

filmpjes te maken op alle locaties in Leidschendam-Voorburg waar een actie van NL Doet plaats vond. Via deze 

link is o.a. het stukje te bekijken dat hij gefilmd heeft op Freddies Hoeve. 

http://www.youtube.com/watch?v=PVdu-rNubfY 

Ook op de site van Scouting Nederland is aandacht besteed aan onze actie: 

https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/1357-bestuur-schildert-voor-nl-doet 

In het fotoalbum zijn alle foto's te vinden die van de schilderijen zijn gemaakt. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=PVdu-rNubfY
https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/1357-bestuur-schildert-voor-nl-doet
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Bestel nog de laatste zakken tuinaarde! 

Vandaag hebben we tuinaarde verkocht, iedereen bedankt voor het helpen. 

We hebben nog tuinaarde over, die we donderdagavond zouden kunnen bezorgen.  

Bestellingen zijn uitsluitend vanaf 5 zakken mogelijk.  

O 5 zakken € 12,00 

O 10 zakken € 20,00 

40 liter per zak  

Graag doorgeven via info@satokokitahara.nl 

  

mailto:info@satokokitahara.nl
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3 en 4 september: GROEPSWEEKEND BAARN 

Houd allemaal in je agenda het weekend van 3 en 4 september vrij! Dan gaan we namelijk met de hele groep 

weer een weekend naar Baarn. Wie kan zich niet het geweldige weekend in 2008 herinneren? 

Details volgen later, maar als je alvast een kijkje wil nemen op het Scoutcentrum Buitenzorg, dan kun je deze link 

volgen. 

http://buitenzorg.scouting.nl//index.php?option=com_content&task=view&id... 

  

http://buitenzorg.scouting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=11
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Tuinaarde actie 2011 van start 

Laat de lente maar komen!  

Hoogste tijd om uw tuin weer in orde te maken met verse tuinaarde en mooie voorjaarsplanten! 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde 

Scouting Satoko Kitahara helpt u graag een handje! 

Onder het motto: 

Geen gesjouw, dat doet scouting voor jou! 

Wij komen zaterdag 12 maart tussen 10.00 - 14.00 bij u aan de deur (Leidschendam - Gravenbuurt / 

Duivenvoorde /Raadhuiskwartier / 't Lien/ Verzetshelden / Rode pannen buurt /Veursehout / Damsigt) en 

Leidschenveen - Waterland/Vissen met kwalitatief uitstekende bemeste tuinaarde. 

We bezorgen gratis in overige wijken Leidschendam / Leidschenveen. 

Hierbuiten kost het 5 euro. 

Ophalen: 

In Leidschendam : Freddies Hoeve van Ruysdaellaan 97  

O 1 zak € 3,00 

O 3 zakken € 8,50 

O 5 zakken € 12,00 

O 10 zakken € 20,00 

40 liter per zak  

Als je problemen hebt met het weergeven of verzenden van dit formulier, kun je het online invullen: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDk2WmQ3N2l5c1kxclN3d2p...  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDk2WmQ3N2l5c1kxclN3d2pDOS1Wdnc6MA
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Zeilnummer nieuwe lelievlet bekend 

De lelievlet die in het kader van het project vletten op de maas wordt gebouwd, vordert al in ver stadium. 

Afgelopen vrijdag is Leen van der Heiden een kijkje gaan nemen en was verrast over de voortgang. De leerlingen 

van de vierde klas hebben hem afgelast en leerlingen van de derde klas kwamen hem nakijken. Alle punten die 

zij vinden worden weer opgelost door de vierde klas. Zo leren ze heel veel van elkaar. Tijdens het bezoek zijn wat 

foto's gemaakt, zie fotoalbum 

(http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157626061163548/with/54...). Verder kwamen er zelfs 

leerlingen binnen die zich niet hadden opgegeven om te helpen met de boot vragen aan de leraar of ze toch 

mochten helpen. Een echte win - win - win - win situatie voor de school en voor onze nieuwe boot. 

Verder is het nieuwe zeilnummer bekend gemaakt: 1688  

 

  

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157626061163548/with/5449265088/
http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/5449265088/
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Teleurstellende opkomst soppen 

 

 

Mijn naam is Hannie van der Heiden, moeder van Mireille, zij is 

bestuurslid en leidster in Leidschenveen. Dinsdagavond 7 februari 

waren Mariette en ik de enige twee op Freddies Hoeve om schoon 

te maken. Zover als dat gaat met z'n tweeen. Dit is niet de 

bedoeling van de oproep die aan u ook is gedaan. Ik hoop dat er de 

eerstvolgende keer dinsdag 5 april van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur / 

donderdag 9 juni van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur meer mensen zijn. 

Dit om Freddies Hoeve schoon te kunnen houden ook in het belang 

van UW dochter. 

 

 

 

 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Truien te koop! 

Voor 25 euro koop je een heerlijke trui van de Satoko Kitahara. 

Bestel hem bij de leiding. 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/clip_image003_0.jpg
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16 juni soppen! 

 

 

Donderdag 16 juni a.s. van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur gaat de 

bezem weer door Freddies Hoeve. We doen een beroep op ouders/ 

verzorgers. 

LET OP: deze datum is gewijzigd! Eerder was 9 juni afgesproken 

maar door omstandigheden is deze datum niet mogelijk! 

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua 

vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien wel handig. 

Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig.  

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet en hoop op net zo'n grandioze opkomst als de vorige keer. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Verstuur een compliment 

Zoals je weet, is vrijwilligerswerk erg belangrijk bij Scouting, maar ook bij andere verenigingen en organisaties. 

Nederland telt maar liefst vijf miljoen vrijwilligers! In het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk is 

daarom een complimentencampagne gestart. Op www.vrijwilligerswerk.nl kun je een compliment sturen naar een 

Scoutingvrijwilliger of groep die jij bijzonder vindt. Meedoen? Klik hier om jouw compliment uit te delen! 

  

http://www.vrijwilligerswerk.nl/
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Inschrijving HIT gestart 

Wat ga jij doen met Pasen 2011? Bij de HIT kies je uit meer dan 60 uitdagende activiteiten op 6 plaatsen in 

Nederland. Om vast in de stemming te komen, ontvangt iedere groep binnenkort de HIT Courant die tevens bij te 

bestellen is via de site. Zie jij de HIT wel zitten? Schrijf je dan snel in via de vernieuwde website! 

https://hit.scouting.nl/index.php/home 

  

https://hit.scouting.nl/index.php/home
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Inschrijving zeilschool gestart 

Inschrijven 

Heb je zin gekregen in een week zeilles, dan vind je hier de uitleg over hoe je je in kunt schrijven.  

Er zijn twee manieren van inschrijven mogelijk: 

- inschrijving voor scoutingleden 

- inschrijving voor niet-scoutingleden. 

Scoutingleden 

Het inschrijven voor scoutingleden gaat via Shanti, het digitale inschrijfsysteem van Scouting Nederland. Volg de 

volgende stappen:  

Zoek je Scoutpas of je Scoutinglidmaatschapnummer op en ga naar http://www.zeilschool.scouting.nl 

Kies uit onderstaand overzicht de cursus waar je je voor wilt inschrijven, Je krijgt nu een scherm te zien, waar je 

je persoonlijke gegevens moet invullen. Je krijgt vervolgens een nummer toegewezen (bewaar dit goed, dit kan 

je volgend jaar weer gebruiken om je in te schrijven). Daarna kom je bij het digitale inschrijfformulier van de 

cursusweek. Vul dit volledig in en vergeet niet op de knop "verzenden" te klikken. 

Zodra je definitief ingeschreven bent, krijg je ter bevestiging een email toegestuurd.  

De links voor niet-scouts zijn: 

ZI Eigenzeilvaardigheids week (leeftijd: minimaal 16) 

ZI didactisch weekend (leeftijd: minimaal 16 voor het einde van het weekend) 

Week 1 (ouderenweek) (leeftijd: minimaal 16) 

Week 2 (jongerenweek) 

Week 3 (jongerenweek) 

Week 4 (jongerenweek) 

Week 5 (jongerenweek) 

Week 6 (ouderenweek) (leeftijd: minimaal 16) 

Mocht het niet lukken om je digitaal in te schrijven vanwege problemen met Shanti, neem dan contact met ons 

op via info@zeilschool.scouting.nl 

Voor vragen over inschrijvingen, een cursus en/of over de zeilschool, kun je kijken bij de contact-informatie.  

  

http://www.zeilschool.scouting.nl/
mailto:info@zeilschool.scouting.nl
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Goede voornemens soppen 2011 !!! 

 

 

Ook volgend jaar gaan we weer de bezem door Freddies Hoeve 

halen, hierbij de data alvast. We doen een beroep op ouders/ 

verzorgers. 

Maandag 7 februari van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

Dinsdag 5 april van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

Donderdag 9 juni van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua 

vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien wel handig. 

Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig.  

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

Voorzitter Scouting Satoko Kitahara 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Nieuwe beverfiguren kruipen Freddies Hoeve binnen 

 

<="" a=""> 

In het beverlokaal is de afgelopen tijd hard gewerkt door de 

beverleiding om de nieuwe beverspelfiguren in het lokaal te 

introduceren. 

Als je op Freddies Hoeve bent, neem dan een kijkje! 

‹ Goede voornemens soppen 2011 !!!  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_0442_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_0442_0.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/node/184
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_0442_0.JPG
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Nieuwe bestuursleden gezocht! 

Door een wijziging in het beleid van Scouting Nederland zijn wij in 2010 qua bestuursstructuur overgegaan naar 

een formele vereniging en een beheerstichting. 

Zowel de vereniging (die zich bezig gaat houden met het spel en alles wat daarbij komt kijken) als de 

beheerstichting (die het beheer gaat uitvoeren van alle grote materiële zaken, zoals gebouw, vletten, loods etc.) 

hebben een eigen bestuur.  

In de praktijk betekent dit dat diverse functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) dus twee keer ingevuld 

moeten gaan worden. Een aantal functies worden voortgezet door bestuursleden uit het oude bestuur; voor 

andere functies zijn vacatures ontstaan. 

Wie zoeken wij? 

Op dit moment zijn wij op zoek naar: 

- voorzitter vereniging 

- groepsbegeleider vereniging 

- bouwkundig/technisch adviseur stichting 

- notuliste vereniging 

Wat kunt u verwachten? 

Helaas kunnen we geen 13e maand en kerstgratificatie in het vooruitzicht stellen, maar wat we wel kunnen 

bieden is de voldoening van het besturen van een gezonde vereniging waarbij plezier voor de leden voorop staat. 

Als bestuurslid bent u nauw betrokken bij de activiteiten die binnen onze groep georganiseerd worden zodat 

resultaten van de geleverde inspanningen goed zichtbaar zijn. Daarnaast ontvangt u een vrijwilligerspas van de 

gemeente waarmee u interessante kortingen kunt krijgen en deelname aan gezamenlijke bijeenkomsten zoals de 

barbecue en het kerstfeest. 

Meer info? 

De uitgebreide functiebeschrijvingen kunt u vinden op onze website 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/vacature. In deze functiebeschrijvingen staat ook een inschatting vermeld 

van de tijd die het gemiddeld kost. We zijn allemaal vrijwilliger, waarbij de één er wat meer tijd in kan steken dan 

de ander, dus taken worden dan ook zoveel mogelijk verdeeld. Lijkt het u wat om ervaring op te doen in een 

bestuurlijke functie? Of om uw sociale netwerk uit te breiden? Of om nuttig vrijwilligerswerk te doen? Neem dan 

contact op met Bianca Baltus (groepsbegeleider) tel. 06-52071466 of mail naar: biancabaltus@gmail.com.  

We zijn ons ervan bewust dat we nogal wat vragen, maar een goed draaiende vereniging is alleen haalbaar met 

de steun van vrijwilligers. Buiten de genoemde vacatures zijn er binnen de groep wekelijks meer dan 30 personen 

actief om uw kinderen een zo leuke en zinvol mogelijke vrijetijdsbesteding te bieden.  

Namens het bestuur van Scouting Satoko Kitahara hoop ik op uw positieve reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/vacature
mailto:biancabaltus@gmail.com
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Boten weer in de loods 

Afgelopen zondag zijn de boten weer van de Kaag gehaald, met gelukkig nog een herfstzonnetje. 

Gisterenavond zijn ze weer in de huidige botenloods neergelegd. 

Het onderhoud kan daar nog plaatsvinden, omdat de bouw van de appartementen vertraagd is.  
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Halloween disco 29 oktober 

 

 

Het is weer hoog tijd om te gaan feesten!! 

Feestjaar 2010 is namelijk nog niet voorbij.  

29 oktober hebben we daarom voor alle speltakken een disco georganiseerd. Het thema is Halloween dus maak 

in de herfstvakantie vast je outfit, zodat je goed voor de dag komt.  

Tot dan! 

  

http://pixhost.info/avaxhome/f5/74/000974f5_medium.gif
http://pixhost.info/avaxhome/f5/74/000974f5_medium.gif
http://pixhost.info/avaxhome/f5/74/000974f5_medium.gif
http://pixhost.info/avaxhome/f5/74/000974f5_medium.gif
http://pixhost.info/avaxhome/f5/74/000974f5_medium.gif
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Actiever op social networks 

We waren al even actief op 

hyves (http://satokokitahara.hyves.nl) 

facebook (http://www.facebook.com/pages/manage/#!/pages/Scouting-Satoko-Kitahara/142684185744719) 

maar zijn dat nu ook op twitter (http://twitter.com/#!/Scouting_SatKit) 

Mis dus geen nieuws. 

  

http://satokokitahara.hyves.nl/
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18 november SOPPEN 

 

 

Het is weer hoog tijd om de bezem door Freddies Hoeve te halen. 

We doen weer op een beroep op ouders om ons hierin te helpen. 

Donderdag 18 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua 

vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien wel handig. 

Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig.  

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

Voorzitter Scouting Satoko Kitahara 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Start petitie: Ieder kind heeft recht op natuur!  

Vanaf 28 september tekenen 30 groene en maatschappelijke organisaties waaronder Scouting Nederland het 

manifest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Het initiatief voor dit manifest ligt bij IVN, IUCN NL en het 

NatuurCollege. De eerste handtekening werd gezet door HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld namens het 

NatuurCollege. 

“Het ontbreken van contact met de natuur is geen westers luxe probleem”, zegt de prinses. “Wel leven we in 

Nederland in een luxe positie. We hebben hier geen vervuild drinkwater, oorlog, hongersnood, terrorisme, geen 

krottenwijken… Maar het is geenszins een luxe om kinderen de kans te geven zich deel te weten van de natuur, 

zij zijn straks de verantwoordelijken.” 

Ook voor Scouting Nederland is het een logische stap dit manifest te ondertekenen. Directeur Willemien 

Meershoek zette dan ook met trots haar handtekening onder dit document. Bij Scouting krijgen kinderen de 

mogelijkheid in de natuur te spelen, want ieder kind heeft recht op natuur. Zo ontwikkelen scouts zich en leren ze 

respect te hebben voor elkaar en voor hun omgeving. 

Met dit manifest willen de organisaties de Nederlandse politiek oproepen om zich binnen de Verenigde Naties 

sterk te maken voor opname van dit recht in (of binnen het raamwerk van) het wereldwijde Kinderrechtenverdrag 

en om nu reeds zorg te dragen voor een realisatie van het kinderrecht op natuur. 

Start petitie 

Ook burgers kunnen tekenen voor het recht van ieder kind op natuur. Ga naar 

www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl en onderteken de petitie! 

Bron: www.scouting.nl 

  

http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl/
http://www.scouting.nl/
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Nieuwe speltaktekens 

Op basis van de enquête die eind september onder een steekproef van leidinggevenden is gehouden, is gekozen 

voor lijn twee van de nieuwe speltaktekens. De speltaktekens zijn inmiddels in productie genomen en zijn naar 

verwachting half december verkrijgbaar via de ScoutShop. Vanaf dan zijn de speltaktekens ook in hoge resolutie 

te downloaden vanaf de Scouting Nederland website. 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/speltaktekens_lijn2_totaal.gif
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Nieuwe lelievlet gemaakt door VMBO 

Onze groep doet dit jaar mee met het project Vletten op de Maas, en ontvangen na afloop een nieuwe lelievlet. 

Leen en Loek gaan de leerlingen op afstand begeleiden, zodra we meer weten welke school etc. laten we meer 

weten. 

KMR, NML en Scouting organiseren in schooljaar 2010-2011 gezamenlijk de vijfde editie van het project ‘Vletten 

op de Maas'. 12 vmbo scholen uit de regio Rotterdam / Rijnmond / Drechtsteden ontvangen een bouwpakket 

voor een stalen lelievlet die zij in de periode nov-mei gaan bouwen. Zij worden ondersteund door 12 

scoutinggroepen van de Regionale Admiraliteiten Delfland en Lek- en IJsselstreek, die hen ook zullen leren 

roeien. Deze scoutinggroepen organiseren ook roeiwedstrijden (als afsluiting van het project). ‘In ruil hiervoor' 

ontvangen zij de 12 vletten. Ook wordt iedere school gesponsord door een maritieme brancheorganisatie.  

De finale 

Voor wat betreft de roeiwedstrijden wordt er aangesloten bij een regionaal, maritiem festival zodat het project en 

het festival elkaar kunnen versterken. Dit jaar zal dat zijn bij de Wereldhavendagen in Rotterdam.  

Er zijn prijzen te vergeven voor: 

- de snelste vlet 

- de beste vlet 

- botenbouwschool van het jaar 

- scoutinggroep van het jaar  

We zoeken nog een sponsor voor de verf, mocht u interesse hebben, laat het dan svp weten 

info@satokokitahara.nl 

Filmpje voorgaande jaren: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlxeH4PQztM&feature=player_embedded 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o2kW9IVJ9o8&feature=player_embedded 
 
  

mailto:info@satokokitahara.nl
https://www.youtube.com/watch?v=WlxeH4PQztM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=o2kW9IVJ9o8&feature=player_embedded
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Explorers in de prijzen 

Afgelopen zondag 3 oktober waren de jaarlijkse kano-, roei- en wrikwedstrijden op de Vliet. Onze meiden van de 

explorers waren hier ook actief en gingen met prijzen naar huis. 

De zilveren medaille met roeien (categorie meisjes 15/16) 

en Danielle Rietkerk won met wrikken een bronzen medaille  

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/imagesCA81TOXO.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/imagesCA81TOXO.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/imagesCA81TOXO.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/imagesCA81TOXO.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Winnaar2-65x120.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Winnaar2-65x120.jpg
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Zeer geslaagd weekend 

Alle leden van onze groep waren uitgenodigd op het VlieWie. Afhankelijk van je speltak was je er zaterdag of 

zondag. Iedereen heeft het super naar zijn zin gehad. 

Complimenten naar een ieder die geholpen heeft dit te organiseren. 

Hieronder zie je een impressie van de hele dag. 

https://www.youtube.com/watch?v=07BEVsfpg9k&feature=player_embedded 
  

https://www.youtube.com/watch?v=07BEVsfpg9k&feature=player_embedded
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Actief op de Vlietdagen 

Afgelopen dagen waren we actief op de Vlietdagen. 

Op de wal bij de Schuijtejager werd er een spelletjesstraat georganiseerd, zo was er luchtballon lopen, 

schmincken, kano touwtrekken etc. 

Ondertussen werd aan de Rietvink druk door de technische staf en ouders gewerkt aan de boten, die 's avond in 

de candellight shipping zouden meevaren. Samen met groep 8 van de Zonnewijzer (die een geweldige avond 

hebben gehad). 

Wat 's avonds een gezellige drukke boel werd. 

Complimenten aan een ieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt! 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_0239.jpg
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Kleurwedstrijd - DOE MEE ! 

Doe mee met de kleurwedstrijd en kom een suikerspin halen op de Vlietdagen. 

 

& &  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/kleurplaat.doc
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/kleurplaat.doc
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VlieWie weekend 

In het weekend van 25 en 26 september 2010 doen we mee aan het Regiospel met alle speltakken. In totaal 

komen er ongeveer 600 leden uit Leidschendam, Voorburg, Leidschenveen en Ypenburg. De centrale plek is Park 

Sijtwende. Meer informatie op : www.vliewie.nl 

of wordt lid van de hyves en maak vast contact met andere deelnemers: http://vliewie.hyves.nl 

Jubileumweekend Regio Vlietstreek 

100 tenten 

100 jaar 

100% scout 

  

http://www.vliewie.nl/
http://vliewie.hyves.nl/
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Overvliegen 

Vrijdagavond 10 september staat het overvliegen op het programma. 

We verzamelen om 19.00 op Freddies Hoeve 

om 20.00 komen de ouders naar het Marienpark veld voor het echte overvliegen 

dit duurt tot ongeveer 20.30 en daarna is gelegenheid om vragen te stellen aan de nieuwe leiding 

Als je niet overvliegt dan kun je om 20.30 opgehaald worden op het Marienpark veld. 
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Weblog v/d burgemeester 

Deze en afgelopen week vindt er in Nederland een bijzonder evenement plaats ter gelegenheid van 100 jaar 

scouting in Nederland. Op vrijdag 29 juli had Scouting Nederland de burgemeesters van gemeenten waar 

scouting actief is uitgenodigd voor een bezoek aan de JubJam (Jubileum Jamboree) in Roermond. Met ongeveer 

30 collega’s had ik gevolg gegeven aan de uitnodiging. Op een terrein aan de Maas van zo’n 60 ha. hadden ruim 

11.000 scouts hun kamp opgeslagen voor een 10-daags evenement met sport en spel. De bedoeling van ons 

bezoek was om ons als burgemeesters kennis te laten maken met de moderne scoutingorganisatie en met de 

scouts uit de eigen gemeente. Na een korte rondgang op het Jamboree-terrein werd iedere burgemeester 

opgewacht door zijn “eigen” scouts en meegenomen voor de lunch in het basiskamp.  

Hoewel er meerdere scoutinggroepen uit onze gemeente deelnamen aan deze Jamboree was ik te gast bij de 

meisjes waterscouts en explorers van Scouting Satoko Kitahara uit Leidschendam. De groep had drie eigen 

vletten (roeien en zeilen) bij zich, maar deden ook naar hartenlust mee aan alle andere activiteiten van de 

Jamboree. Ik vond het een leuke ervaring om een dergelijk evenement voor een deeltje mee te maken en om te 

praten met een leuke enthousiaste groep meiden over hun belevenissen gedurende deze tien dagen. 

Naar aanleiding van het vorige punt begreep ik dat de voorbereiding van deze Jamboree al in 2007 gestart is en 

dat de afgelopen periode zeer nauw overleg tussen de gemeente Roermond en de organisatie van de Jamboree 

tot stand gekomen. Daarbij ging het natuurlijk niet alleen om veiligheid, maar ook allerlei andere maatregelen, 

die zo’n evenement tot een succes moeten maken. 
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De scouts en explorers zijn op TV geweest 

De scouts en explorers zijn op TV geweest 

Van 26 juli t/m 5 augustus zijn 12 scouts en explorers naar de JubJam100 in Roermond geweest. Op dit kamp 

waren ruim 12.000 scouts bijeen om te vieren dat scouting in Nederland 100 jaar bestaat. Tijdens het kamp 

hebben de meiden veel verschillende dingen gedaan zoals onder andere zeilen, waterspektakel, outdoor, 

waterhike en disco. Een hoogtepunt van het kamp was dat er een tv-ploeg van RTL 4 langskwam om opnames te 

maken voor het programma 'Ik kom bij je eten". De aflevering met onze meiden is op 12 augustus uitgezonden 

en als je hem gemist hebt kun je hem hier alsnog zien: 

http://www.rtl.nl/components/huistuinkeuken/ikkombijjeeten/miMedia/22658... 

Voor meer informatie over de JubJam100 zie: http://jubjam100.scouting.nl 

Bij zowel de scouts als explorers is nog plaats voor nieuwe leden dus wil jij ook zulke leuke dingen meemaken 

kom dan langs bij een van onze opkomsten. 

  

http://www.rtl.nl/components/huistuinkeuken/ikkombijjeeten/miMedia/226584/226613.s4m.33418555.Ik_Kom_Bij_Je_Eten_s2_a29.xml
http://jubjam100.scouting.nl/
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Jaarlijkse bbq 

Op zaterdag 28 augustus is weer onze jaarlijkse bbq voor alle leiding en andere helpende handen. We beginnen 

rond 18 uur. Wil je lekker zitten, neem dan je eigen stoel mee. Graag even aanmelden op ggdehaan@xs4all.nl 

ivm de boodschappen. 

groetjes Mireille en Gisela 

  

mailto:ggdehaan@xs4all.nl
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Bekijk Carola op Scout TV 

http://www.scouttv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3A... 

  

http://www.scouttv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3Ajubjam4&catid=6%3Ajubjam100&Itemid=13
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Bekijk Gaelle op het jeugdjournaal 

http://player.omroep.nl/?aflID=11217638&start=00:04:22 

  

http://player.omroep.nl/?aflID=11217638&start=00:04:22
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Burgemeester v/d Sluijs bezoekt Jubileum Jamboree 
Scouting 

Vrijdag 30 juli bracht burgemeester van de Sluijs samen met nog 30 andere burgemeesters uit Nederland een 

bezoek aan het terrein in Roermond, aan de Oostoever van de Maas. Hier vindt de JubJam100 plaats, een 

jubileumkamp ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Scouting in Nederland. De JubJam100 is een enorm 

evenement, waar het beste van land-, lucht- en waterscouting te vinden is. De burgemeester was te gast bij de 

scouts en explorers van de meisjesscoutinggroep Satoko Kitahara uit Leidschendam en prikte daar tijdens de 

lunch een hapje mee.  

De JubJam100 is één van de jubileumactiviteiten die door Scouting Nederland georganiseerd wordt vanwege haar 

100-jarig bestaan. Maar liefst 11.200 scouts in de leeftijd van 7 tot 17 jaar nemen gedurende 10 dagen deel aan 

diverse activiteiten op en rond het JubJam100-terrein. Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn 1.400 vrijwilligers 

van Scouting in de weer. Uit onze gemeente zijn naast de Satoko Kitahara ook aanwezig de welpen, kabouters, 

scouts en explorers van Scouting Sint Maarten Hildegard, de explorers van de Damherten en de scouts van de 

Orion. Ook de ambassadeurs van de groepen kwamen een dagje sfeerproeven en hier waren ook de leiding van 

de Hubertus Brandaan van de partij. Maar ook medewerkers bij communicatie, de supermarkt, de horeca, etc. 

etc. 

De scouts kunnen gedurende 10 dagen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals spannende nachtelijke 

wandeltochten, zeilwedstrijden en tokkelen. Enkele activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met 

diverse organisaties, waaronder Plan Nederland, Save the Children, IVN en Nederland Bloeit. 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/FinnFoto_299260[1] (Large).JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/FinnFoto_299238[1] (Large).JPG
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Jubileum Jamboree in cijfers  

Jubileum Jamboree in cijfers  

De Jubileum Jamboree ”JubJam 100” duurt van maandag 26 juli tot en met woensdag 4 augustus. 

Het evenement heeft plaats op een 72 hectare groot terrein aan oostoever van de Maas bij Roermond. 

Aan de JubJam doen naar verwachting 3037 zogeheten welpen mee, 5333 scouts en 2848 explorers.  

Het totaalaantal deelnemers bedraagt 11.218. 

Op het terrein staan 180 grote tenten en 200 toiletten. 

Ruim 1500 vrijwilligers leiden het evenement in goede banen. 

Er zijn daarnaast 70 toezichthouders en ruim 100 zorgverleners aanwezig. 

Voor de deelnemers worden 400.000 maaltijden in zes diëten klaargemaakt. 

Op het terrein zijn ruim honderd tijdelijke bouwwerken opgetrokken. 

Er is ook gedacht aan een tijdelijke supermarkt. (waar onze scoutsleiding te vinden is!) 

Van de Maas is 12 kilometer vrijgemaakt voor de waterscouting. 
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Dolfijnen worden Welpen 

Binnen heel scouting gaat vanaf september het dolfijnenthema eruit en wordt vervangen door het welpenthema. 

Dit betekent dat ook onze scoutinggroep deze wijziging zal meemaken. Aan de scoutfit veranderen we voorlopig 

niets.  

Wat is er nieuw? 

In het vernieuwde Jungleboek-thema beleven de jeugdleden de jungleavonturen samen met de spelfiguren 

Mowgli en Shanti. Zij nemen de kids mee de jungle in en spelen hier spannende en uitdagende activiteiten. Naast 

Mowgli en Shanti leren ze tal van dierenfiguren kennen in de jungle en zijn er zowel voor water-, lucht- en 

landgeoriënteerde groepen herkenbare dierenfiguren te ontdekken. 

Zo kan elke groep op zijn eigen manier de activiteiten invullen naar het vernieuwde thema. Door de toevoeging 

van het figuur Shanti kunnen ook meisjes zich goed identificeren met het nieuwe thema. Het toevoegen van 

Shanti zorgt ervoor dat er, gelet op de meisjes, een goede overgang is naar de nieuwe speltaknaam welpen. 

De activiteiten in de jungle worden gespeeld samen met de junglefiguren, elk figuur heeft een eigen karakter en 

favoriete spellen om te spelen. Op de nieuwe junglekaart zijn acht activiteitengebieden te vinden, die allemaal 

weer iets uitdagends en verrassends te bieden hebben.  
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Terug van zomerkamp 

Ook deze zomer genieten weer tienduizenden scouts van hun jaarlijkse zomerkamp. Door heel Nederland zijn 

scouts te vinden die met elkaar in de buitenlucht spannende en uitdagende activiteiten ondernemen. Natuurlijk 

onder begeleiding van ervaren en gedreven leiding. 

Ook wij waren van 3 t/m 10 juli op zomerkamp en sluiten daarmee scoutingseizoen 2009-2010 af. 

De dolfijnen (meisjes van 7 tot 10,5 jaar) verbleven deze week in een clubgebouw van een andere scoutinggroep 

in Hoorn en Uitgeest. En beleefden avonturen in het circus en hadden een heuze talentenjacht. 

De scouts (meisjes van 10,5 tot 14 jaar) hebben hun tenten opgeslagen bij scouting labelterrein de Stierop ook in 

Uitgeest. Met als kampthema “Cricis”. 

De oudste scouts en explorers (meisjes van 14 t/m 18 jaar) zoeken het verderop, zij zijn dit jaar naar de Jubileum 

Jamboree gaan in Roermond, in verband met het 100 jarig bestaan van Scouting Nederland. Van 31 juli t/m 5 

augustus verblijven ze op subkamp Savannah van de JubJam100. 

Ook de stam is daar in de supermarkt te vinden, als medewerker.  

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb019_0.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb049.jpg.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/4780059797_d033ffb472_b.jpg
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Lintjesregen 

Afgelopen zondag vele stafleden in het zonnetje gezet omdat ze al 5, 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar bij de groep zijn, 

bekijk de foto's.  

Stephan werd in het speciale zonnetje gezet omdat hij ook veel voor de admiraliteit doet en dit is gewaardeerd 

met het bronzen waarderingsteken. 

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157623965074621/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VFX4FWimUAs&feature=player_embedded 
  

http://www.flickr.com/photos/42463857@N02/sets/72157623965074621/
https://www.youtube.com/watch?v=VFX4FWimUAs&feature=player_embedded
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Wij en het jeugdjournaal waren op Scouts2day 
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Hot news Scouts2day live! 

Ga jij met je groep naar Scouts2day? Tuurlijk! Misschien gaat niet iedereen en je ouders en vrienden kunnen ook 

niet meegenieten in Utrecht. Jij wilt ze toch de hele dag een beetje mee laten beleven en dat kan. De 

webmasters zitten vanaf 7 uur ’s ochtends klaar om jullie foto’s en filmpjes van je vertrek en van onderweg bijna 

live op de website te plaatsten. Stuur het allemaal live@scouts2day.nl en vertel thuis dat ze je kunnen vinden op 

www.scouts2day.nl Ook de rest van de feestelijke dag kun je van alles blijven sturen naar hetzelfde e-mailadres. 

Minister-president ook in Utrecht 

Wij weten al lang dat Scouts2day een feest is wat je niet mag missen en dat is ook in Den Haag doorgedrongen. 

Demissionair minister-president Jan Peter Balkenende komt naar Scouts2day. Hoe zijn programma er uit zal zien 

is nog niet precies bekend maar hij gaat zeker naar één van de parken en zal daar zien dat Scouting nog steeds 

uitdagende en leuke activiteiten biedt voor iedereen.  

  

mailto:live@scouts2day.nl
http://www.scouts2day.nl/
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Wordt JubJam medewerker 

MEDEWERKER PROGRAMMA; Bij Programma gebeurt het allemaal! 

Avontuur, gezelligheid, actie, water en grensverleggend! 

Ben jij enthousiast en barst je van de energie? Laat deze kans niet voorbij gaan. Wordt medewerker 

bij één van de vele onderdelen van de dienst Programma. Jij kan hieraan meewerken! Maak een 

keuze uit één van de volgende leuke mogelijkheden en ga vervolgens samen met je team aan de 

gang om al deze activiteiten voor te bereiden en natuurlijk tijdens de JubJam100 zelf mee te beleven. 

Celebration day 

Dit is dé dag waarop we met de hele JubJam100 vieren dat Scouting 100 jaar bestaat. Maak een 

afwisselend programma voor een feestelijke dag! 

Opening en Sluiting 

Hiervoor zoeken we creatieve en enthousiaste mensen die voor de JubJam100 een spetterend en 

scout-like begin en een knallend slot verzorgen. 

Nautic adventures 

Nautic Adventures zijn alle activiteiten die met water te maken hebben zoals zeilen, zeilwedstrijden, 

waterspelen, Nautic Armada, vlottentrail en kanotochten. 

Global Experience 

Bij dit onderdeel daag je de deelnemers uit om eens buiten hun eigen leefwereld te kijken. Een 

kennismaking met andere culturen! 

Expression 

Creatief en initiatiefrijk? Express yourself en daag de deelnemers uit met dans, toneel, theater en 

muziek. Spotlights aan, en ontdek de X factor! 

Adventure trail 

Hikes in alle soorten en maten! Veraf en dichtbij, te voet en on wheels, overdag of ’s nachts, voor 

jong en oud. 

Avondactiviteiten 

Hierbij gaat het om diverse grote avondactiviteiten zoals bijvoorbeeld de Challenge 100. 

Outdoor 

Zoek je echte uitdaging? Dan is dit het juiste team voor jou! Treeclimbing, Rope Course, Slackline, 

Tokkeltoren, Klimwand en Speleo box en nog veel meer! 

Waarom een functie in één van deze teams? 

* Je maakt alles mee van het kamp. 

* Je kan deelnemen aan het programma dat wordt aangeboden. 

* Je leert nieuwe mensen van andere groepen kennen. 
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SCHRIJF JE NU IN ALS PROGRAMMAMEDEWERKER 

http://jubjam100.scouting.nl/index.php?option=com_content&view=article&i... 

  

http://jubjam100.scouting.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=101&lang=nl-NL#programma
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Freddies Hoeve zichtbaar als monument 

Afgelopen week heeft ook Freddies Hoeve een schildje gekregen, waardoor zichtbaar is dat het een gemeentelijk 

monument is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto2.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/foto.jpg
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Penvriendinnetje gezocht (dolfijnen leeftijd) 

Mevan (Sri Lanka/Yemen), de moeder van de tienjarige Mevindu, zou voor haar zoontje graag een penvriend 

vinden om mee te emailen in het Engels. Dit lijkt haar zoontje erg leuk, zeker omdat hij zoveel met taal bezig is. 

Ze zoeken een "goede welp" (j/m) van ongeveer dezelfde leeftijd die het leuk lijkt af en toe een mailtje te 

wisselen. :-) 

Het lijkt me erg leuk als Mevindu een echte penvriend krijgt. Hij is druk bezig met zijn engels, en het zou voor de 

welp hier in Nederland ook helemaal niet slecht zijn voor het Engels. Natuurlijk kunnen de ouders helpen met 

vertalen. :-D 

Als jullie een welp weten die geïnteresseerd is dan hoor ik het graag, via info@satokokitahara.nl 

  

mailto:info@satokokitahara.nl
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Scouts Oranje en Groen gaan samen verder 

De scoutsgroep Oranje en Groen gaan samen verder als 1 scouts groep. 

Veel plezier! 
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Verzin de naam van de kampkrant op de JubJam 

Wat wordt de naam van de kampkrant?  

De Metro, De Pers, het AD, Trouw, Volkskrant, NRC Next en De Telegraaf. Allemaal bekende namen van een 

krant en iedereen weet gelijk waar je het over hebt. Zo'n leuke, pakkende naam zoeken we ook nog voor de 

kampkrant van de JubJam100. We hebben alle een hele lijst met leuke suggesties, maar misschien heb jij een 

nog veel leuker idee? 

Laat het ons dan weten door het formulier hieronder in te vullen. En of jouw idee het geworden is? Dat zie je dan 

in juli wel. 

http://jubjam100.scouting.nl/index.php?option=com_content&view=article&i... 

  

http://jubjam100.scouting.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Akampkrantnaam&catid=6%3Afun&Itemid=154&lang=nl-NL
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Scouts2day komt dichterbij 

Meezingen met Nick & Simon tijdens Scouts2day! 

Dit is je kans om het Volendamse zangduo Nick & Simon in levende lijve te bewonderen. Zij geven tijdens de 

jubileumshow van Scouts2day een spetterend optreden! Zing mee met ‘Rosanne’, ‘Pak maar m’n hand of ‘De dag 

dat alles beter is’. De jubileumshow wordt een waar spektakel, want er is nog veel meer te zien en te horen. Wat 

dacht je van het spannende thema Djungle fever of een optreden van Elisa met het 100 jaar Scouting lied ‘Hello 

world’.  

Lees meer over de show en de hele dag op www.scouts2day.scouting.nl 

  

http://www.scouts2day.scouting.nl/
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Nieuw kasteel in beverlokaal 

Tijdens NL Doet is het beverlokaal door een metamorfose gegaan. 

De boot is omgetoverd in een kasteel. 

Vrijdag kwamen vijf leerlingen van het Veurs Lyceum de wand schuren en schoonmaken. 

Zaterdag was het de tijd voor Marleen (tekendocente), Renate en de beverleiding om het kasteel erop te 

schilderen.  

Nu nog een nieuw vloerbedekkingtje en wat leuke assoisoires. 

Zie hieronder het eindresultaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb002.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/DSC05151.JPG
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Mooie verkoopdag Tuinaarde actie 

Gisteren liet het weer ons niet in de steek en met een heerlijk zonnetje in het gezicht gingen de verkoop en 

bezorgteams op pad, om alle tuinaarde zakken kwijt te raken. 

Al snel zat de verkoop er goed in en vlogen de tuinaarde zakken uit de aanhangers. 

Helaas liep het bezorgen behoorlijk uit de tijd en hebben sommige mensen lang op hun aarde moeten wachten, 

excuses hiervoor. 

Iedereen veel plezier met tuinieren en bedankt voor het ondersteunen van deze actie. 

 

 

 

 

 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb066.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb065.jpg
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Hoge opbrengst Jantje Beton collecte 

De oudste scouts en de explorers hebben vorige week huis aan huis gelopen 

voor de Jantje Beton collecte. 

De opbrengst was zeer hoog, namelijk € 1.327,94  

De Jantje Beton Collecte is zo opgezet dat de collecterende jeugdorganisaties 

zelf de helft van de opbrengst mogen besteden. Het geld mag naar eigen inzicht 

worden besteed aan activiteiten of spelmaterialen waar normaal gesproken geen 

geld voor is. In ons geval voor het JubJam kamp in augustus van dit jaar.  

 

 

Tevens was dit het vijfde jaar dat de explorers 

de collecte gelopen hebben, hiervoor heeft 

Jantje Beton een jubileum beeldje gegeven. 

Die was er ook voor Mireille die de collecte 

al voor het vijfde jaar coordineert, 

ook voor de overige verenigingen in Leidschendam. 

 

 

 

 

 

  

http://www.nannezwiep.nl/images/jantjebeton.jpg
http://www.nannezwiep.nl/images/jantjebeton.jpg
http://www.nannezwiep.nl/images/jantjebeton.jpg
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Sopavond groot succes 

Alle moeders en vaders hartelijk bedankt voor de schoonmaakinzet!! 

Freddies Hoeve rook alleen maar naar SOP!!!! 

Heerlijk….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     201v

an 248 

2 maart soppen 

We gaan Freddies Hoeve weer soppen op: 2 maart en 8 juni. 

Komt u ook? 

Begint om 19:30 uur 

Aanmelden via: info@satokokitahara.nl 

 

  

mailto:info@satokokitahara.nl
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/sop.JPG
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Tuinaarde actie 2010 van start 

Laat de lente maar komen!  

Hoogste tijd om uw tuin weer in orde te maken met verse tuinaarde en mooie voorjaarsplanten! 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde 

Scouting Satoko Kitahara helpt u graag een handje! 

Onder het motto: 

Geen gesjouw, dat doet scouting voor jou! 

Wij komen zaterdag 13 maart tussen 10.00 - 14.00 bij u aan de deur (Leidschendam - Gravenbuurt / 

Duivenvoorde /Raadhuiskwartier / 't Lien/ Verzetshelden / Rode pannen /Veursehout / Damsigt) en 

Leidschenveen - Waterland met kwalitatief uitstekende bemeste tuinaarde.  

We bezorgen gratis in overige wijken Leidschendam / Leidschenveen vanaf 5 zakken. 

Ophalen: 

In Leidschendam : Freddies Hoeve van Ruysdaellaan 97 

O 1 zak € 3,00 

O 3 zakken € 8,50 

O 5 zakken € 12,00 

O 10 zakken € 20,00 

40 liter per zak 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/tuinaarde


     203v

an 248 

Explorers en oudste Scouts collecteren in de week van 1 
maart voor Jantje Beton 

De explorers en oudste scouts collecteren in de week van 1 tot en met 6 maart voor Jantje Beton. De helft van 

het collectegeld is voor de collecterende organisatie. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor 

projecten die ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland weer vrij buiten kunnen spelen.  

Voor de explorers zal dit jaar een deel van het bedrag besteed worden aan deelname aan de JubJam een 

scoutingactiviteit die speciaal voor het 100 jarig jubileum van Scouting in Nederland georganiseerd wordt. En 

mede dankzij de collecteopbrengst een zinvolle, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden. Daarom danken 

wij u hartelijk voor uw bijdrage van vorig jaar en alvast voor die van dit jaar. 

Jantje Beton staat voor kinderen en vrije tijd. Jantje Beton vindt het belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd 

spelen. Niet alleen hebben ze dan plezier, ze doen ook allerlei indrukken en ervaringen op die goed zijn voor hun 

ontwikkeling. Voor kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belangrijk. 

Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten om juist deze kinderen spelenderwijs voor te 

bereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Samen spelen is immers leren samenleven! 
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Scouting Nederland ontvangt structurele bijdrage Sponsor 
Bingo Loterij 

Vrijdag 5 februari maakte de Sponsor Bingo Loterij tijdens het traditionele 'Goed Geld Gala' de bijdragen bekend 

aan organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Dankzij haar 500.000 deelnemers kan de Sponsor 

Bingo Loterij opnieuw een groeiend aantal organisaties steunen. Meer dan 40 organisaties ontvangen een 

bijdrage, waaronder Villa Pardoes, Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis en Scouting Nederland.  

In 2009 ontving de Sponsor Bingo Loterij 94.038.589,- euro aan inleg. De helft hiervan, te weten 47.019.294,- 

euro, draagt de loterij af aan goede doelen organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. 

Steun voor zieke en kansarme kinderen en hun omgeving 

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland met ruim 112.000 leden. De 

organisatie viert in 2010 haar 100-jarig bestaan. Met de meerjarige bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij van 

200.000 euro kan Scouting Nederland meer activiteiten organiseren voor de jeugd en het aantal leden uitbreiden, 

met name door meer kinderen uit achterstandswijken aan te trekken. 

Directeur Scouting Nederland Willemien Meershoek neemt de cheque met grote tevredenheid in ontvangst. “Dit is 

geweldig natuurlijk. Mede dankzij deze bijdrage van SBL zijn wij in staat onze kwalitatieve vertaalslagen binnen 

de ontwikkeling van Scoutingspel nog beter bij de Scoutinggroepen te brengen. Daarnaast biedt de mogelijkheid 

om andere kinderen Scouting te gunnen, bijvoorbeeld door op Scoutingactiviteiten te organiseren voor kinderen 

die nog niet op Scouting zitten. Want wij gunnen elk kind Scouting!” 

Er zijn 350.000 kinderen met een chronische ziekte in Nederland. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis maakt 

het verblijf van zieke kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis zo aangenaam en 'normaal' mogelijk. 

De bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij van 280.000 euro wordt gebruikt voor de bouw van twee schoollokalen 

en voor een multifunctionele voorlichtings- en lesruimte waar ouders en kinderen medische handelingen leren 

uitvoeren. 

Sinds 2000 verblijven jaarlijks vierhonderd kinderen met een ernstige ziekte met hun ouders, broers en zussen 

gratis een week in Villa Pardoes, een aangepast vakantieverblijf bij attractiepark de Efteling. Na 10 jaar intensief 

gebruik zijn de huisjes waar de families logeren aan renovatie toe. Met de bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij 

worden de huisjes opgeknapt zodat Villa Pardoes de families ook de komende jaren een geheel verzorgde 

vakantieweek kan bieden. 

Meespelen voor je eigen club 

Ruim 45% van de afdracht was bestemd voor door deelnemers zelf gekozen clubs en verenigingen, ruim 3% 

meer dan vorig jaar. Loten kopen voor je eigen club, organisatie of vereniging (geoormerkt werven) is steeds 

populairder. Meer dan 3.200 organisaties ontvangen een geoormerkte bijdrage uit de Sponsor Bingo Loterij. Deze 

bijdragen varieren van enkele duizenden tot honderdduizenden en zelfs miljoenen euro’s. Zo ontving Stichting 

Cliniclowns Nederland bijna 270.000 euro. VUmc Cancer Center Amsterdam ontving tot op heden ruim 4,4 

miljoen euro. 

Sponsor Bingo Loterij 

Momenteel heeft de Sponsor Bingo Loterij meer dan 500.000 deelnemers, die met ruim 800.000 loten meespelen. 
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50% van de inkomsten gaat naar de meer dan 40 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in 

Nederland op het gebied van gezondheid en welzijn. 

Naast de jaarlijkse steun die de Sponsor Bingo loterij biedt aan haar goede doelen, financiert zij ook extra 

projecten die door goede doelen geïnitieerd worden. 
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Extra leiding Explorers gezocht! 

Voor de explorers zoeken we een extra leiding. Lijkt het je leuk om over een enthousiaste groep meiden in de 

leeftijd van 14-17 jaar leiding te geven, laat het ons dan zeker weten! Via info@satokokitahara.nl 

Meer info over leiding zijn op: http://www.satokokitahara.nl/drupal/vacature 

  

mailto:info@satokokitahara.nl
http://www.satokokitahara.nl/drupal/vacature
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Nieuwsbrief JubJam 

De oudste scouts en explorers gaan komende zomer gezamenlijk op JubJam kamp. Hier lees je de laatste 

informatie:  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Nieuwsbrief3_jub... 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Nieuwsbrief3_jubjam.pdf
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Scouting bestaat 100 jaar in Nederland 

Grootste jeugd- en jongerenorganisatie viert jaar lang uitbundig feest 

Scouting in Nederland bestaat in 2010 100 jaar. De grootste jeugd- en jongerenorganisatie van dit land viert een 

jaar lang uitbundig feest met alle jeugdleden en vrijwilligers. 

In heel 2010 vinden tal van Scoutingactiviteiten en Scoutingevenementen plaats. Op zowel lokaal, regionaal als 

(inter)nationaal niveau feliciteren de meer dan 100.000 scouts Nederland met de eeuwlange aanwezigheid van 

Scouting in dit land. 

Tijd voor taart – lokaal 

In januari 2010 bieden groepen hun lokale overheid een grote slagroomtaart aan om de bestuurders te bedanken 

voor de samenwerking maar ook om de aanwezigheid en de rol van de Scoutinggroep in hun gemeenschap te 

benadrukken. In samenwerking met Multivlaai wordt aan menig burgemeester een heerlijke taart aangeboden. 

Scout it out! – regionaal 

In de onderverdeling van taken binnen Scouting in Nederland is ook een belangrijke rol weggelegd voor de 

ondersteunende regio’s. In dit kader organiseren zij in het voorjaar (maart/april) op diverse plekken in het land 

regionale Scoutingevenementen. 

Lintjesregen – lokaal  

Scouting draait op vrijwilligers. Alle mensen die wekelijks een fantastisch creatief en uitdagend spel aanbieden 

voor de kinderen van de Scoutinggroep doen dit geheel vrijwillig. Om daar de landelijke waardering op te 

focussen hebben veel Scoutinggroepen hun eigen vrijwilliger(s) voor deze Koninklijke erkenning voorgedragen. 

Scouts2day – nationaal 

Op zaterdag 15 mei 2010 veroveren tienduizenden scouts Utrecht. De meest centraal gelegen stad van het land 

wordt voor één keer omgetoverd in de Scoutinghoofdstad van Nederland. Op de straten, parken en pleinen van 

de Domstad vieren scouts met elkaar en anderen het 100-jarig bestaan van Scouting in Nederland. 

Bever-Doe-Dag – nationaal 

Een tweede reden voor een feest in 2010 is het jubileum van de allerjongste speelcategorie binnen Scouting; de 

Bevers. Kinderen in de leeftijd van 5 – 7 jaar begonnen 25 jaar geleden met het Scoutingavontuur. Daarom 

beleven zij op 12 juni 2010 in het DierenPark Amersfoort een fantastisch eigentijds Scoutingavontuur. 

JubJam100 – (inter)nationaal 

Van 26 juli tot en met 4 augustus 2010 vindt het klapstuk van het jubileumjaar plaats. In Roermond komen 

15.000 scouts uit binnen- én buitenland bij elkaar voor een waanzinnig JubileumJamboree. Aan de Maasplassen 

bouwen meer dan 1500 vrijwilligers een grandioos kampeerterrein (uit het niets!!) waar alle leeftijdscategorieën 

en alle spelonderdelen van Scouting (land-, lucht- en waterscouts) tien dagen lang nieuwe vrienden maken, 

bijzondere Scoutingtechnieken aan elkaar overbrengen en geweldig feest vieren. 

Ter afronding van dit unieke feestjaar vindt er in het najaar van 2010 nog een daverend spektakel plaats voor de 

oudste jeugdleden binnen Scouting, de roverscouts (18 – 21 jaar). Dit staat gepland voor november 2010. 

In het feestjaar voert Scouting Nederland ook tal van vernieuwingen uit in het Scoutingspel. Zo is in september 

2009 een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd, start vanaf het nieuwe Scoutingseizoen een nieuwe trainingsroute 

voor deskundigheidsbevordering voor kaderleden van de vereniging en zijn de landelijke jubileumevenementen 
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gegoten in de vernieuwde spelthema’s van het Scoutingspel. 

Scouting in Nederland feliciteert alle scouts, oud-scouts en niet-scouts met 100 jaar Scouting in Nederland!! 
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Nieuwe sopavonden 

We gaan Freddies Hoeve weer soppen op: 2 maart en 8 juni. 

Komt u ook? 

Aanmelden via: info@satokokitahara.nl 

 

  

mailto:info@satokokitahara.nl
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/sop.JPG
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Gisela, Geert, Wessel en Nova wensen jullie allemaal hele 
fijne feestdagen 

Wij wensen iedereen hele gezellige kerstdagen, een knallend uiteinde en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Geert, Gisela, Wessel en Nova 

* 
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Zwarte Piet op bezoek? Mail voor informatie! 

Beste mensen! 

Ook dit jaar heeft de scouting contact met sinterklaas en dus ook met de coolste pieten van heel Nederland! 

Dus... mochten jullie belangstelling hebben en heel graag willen dat er zwarte pieten bij jullie thuis langskomen, 

laat je ouders/verzorgers dan even mailen naar satokozwartepiet@gmail.com voor meer informatie 

en wie weet komen de zwarte pieten ook wel bij jou langs! 

mailto:satokozwartepiet@gmail.com
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Stemmen op Rianda en Larissa 

Hey allemaal! 

Rianda en Larissa doen mee aan een wedstrijd van de cosmogirl, omdat ze soms wel 5 x per week aan 

vrijwilligerswerk doen. 

Ze kunnen een fotoshoot winnen, maar dan moeten jullie wel op hen stemmen! 

Op de site: http://www.cosmogirl.nl/born-to-lead-awards-2009 staan ze op het midden op de pagina bij de 

categorie Held. Jullie hoeven alleen maar dat bolletje aan te klikken 'Rianda en Larissa' en vervolgens naar 

beneden te scrollen en op de knop 'Stemmen' te drukken. 

Alvast heel erg bedankt! 

Groetjes Rianda en Larissa 

  

http://www.cosmogirl.nl/born-to-lead-awards-2009
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EHBO training  

Als leidinggevende / bestuurslid / technische staf is het mogelijk om een EHBO training te volgen, geef je snel op. 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen
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10 november SOPPEN 

 

 

Enige tijd geleden is er een oproep gedaan aan ouders om met een 

groepje een aantal keren per jaar eens de bezem door Freddies 

Hoeve te halen. Hierop hebben gelukkig toch een aantal moeders 

positief gereageerd.  

De eerste keer zal zijn op dinsdag 10 november van 19.30 uur tot 

ca. 21.30 uur 

Indien u zich niet heeft opgegeven, maar toch kan / wil helpen kom 

dan ook dinsdag naar Freddies Hoeve.  

We hebben een stofzuiger op FH, maar indien het mogelijk is qua vervoer zijn meerdere stofzuigers misschien 

wel handig. Schoonmaakspullen zijn verder aanwezig.  

Ik bedank jullie vast voor jullie inzet. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Ketelaars 

Voorzitter Scouting Satoko Kitahara 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/mrdetergent.gif
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Cheque Copgroep BV ontvangen 

 

 

Naast de cheque van de Rabobank ontving Satoko Kitahara ook een 

donatie van Copgroep BV uit Leidschendam. Dit bedrijf adviseert 

vooral vakbonden en ondernemingsraden van grote bedrijven. De mensen die zich daarvoor inzetten hebben – 

net als de vrijwilligers bij scouting – een grote sociale drive. Die drive herkent Copgroep ook bij de vrijwilligers 

van onze scoutinggroep en daarom wil Copgroep Satoka Kitahara graag op deze wijze ondersteunen’, aldus Ron 

Harmsen, directeur van Copgroep.  

We willen Ron Harmsen bedanken voor deze bijzondere onverwachte bijdrage en we gaan er een mooie 

bestemming voor vinden.  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/image002.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/image002.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/image002.jpg
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Cheque Rabobank ontvangen 

Gisterenavond hebben we in het stadstheater in Zoetermeer een cheque uitgereikt gekregen van de Rabobank. 

Met de cheque van 1000 euro kopen we voor alle speltakken nieuw keukenmateriaal voor op kamp. De cheque 

werd uitgereikd door de directeur van de Rabobank Vlietstreek en niemand minder dan Chris Zegers. Na afloop 

hebben we nog even een handtekening gescored, dus kom snel de handtekening bekijken de stafkamer op de 

cheque. 

Alle meiden die met de film hebben meegewerkt, super bedankt! 

En iedereen die stemmen heeft gegeven / weten te regelen, ook super bedankt. 

 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_5802.JPG
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_5851a.JPG
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Panelen nieuwe botenloods 

Heb je de panelen al in de gang van Freddies Hoeve zien hangen, 

hierop kun je goed zien, hoe de nieuwe botenloods eruit komt te zien.  

Op de website van de gemeente kun je ze van dichtbij bekijken. 

http://www.veiligheidvoorop.nl/smartsite.htm?id=81957 

  

http://www.veiligheidvoorop.nl/smartsite.htm?id=81957
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Populariteit insignes stijgt bij scouts  

 

Sinds 1999 worden er elk jaar 3% meer insignes per lid verdiend. 

DE TOP 10 populairste: 

1 Insigne Scouts koken 

2 Insigne Scouts pionieren 

3 Insigne Scouts E.H.B.O. 

4 Insigne Scouts houtvesten 

5 Insigne Scouts kamperen 

6 Insigne Scouts zwemmen 

7 Insigne Scouts kampvuur leiden 

8 Insigne Scouts zwerven 

9 Insigne Scouts oriënteren 

10 Insigne Scouts brandpreventie  

Deze insignes worden zeldzaam uitgereikd: 

10 Insigne Scouts snorkelen 

9 Insigne Scouts motortechniek 

8 Insigne Scouts text.techniek 

7 Insigne Scouts gr.techniek 

6 Insigne Scouts schaatsen 

5 Insigne Scouts modelvliegen 

4 Insigne Scouts vliegtuigherk 

3 Insigne Scouts tolk 

2 Insigne Scouts surfen 

1 Insigne Scouts valschermzweven  

Volgens onderzoek van: R.Scheurkogel 

op basis van landelijke gegevens 

September 2009 

Wil je alles lezen: klik hier 

  

https://sol.scouting.nl/frontend/sol/index.php?task=rs_static&action=static&path=static/scoutshop/downloads/insignes.html
http://www.skipr.nl/img/1/grafiek_stijgende_lijn.jpg


     221v

an 248 

Cursussen zijn weer bijgewerkt 

Voor leiding / bestuursleden zijn er diverse traningen vanuit het Vrijwilligerspunt.  

Meld je snel aan.  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/cursussen
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Bekijk maquette nieuwe botenloods 

Donderdag zijn de bouwtekeningen aan de buurtbewoners gepresenteerd. Enkele bewoners hebben er gebruik 

van gemaakt om nog inhoudelijke vragen te stellen. Base Consultancy heeft in opdracht van de gemeente de 

tekeningen gemaakt en presenteerde donderdag de maquette. 

 

De loods is gepland naast Freddies Hoeve. 

Binnenkort komen op Freddies Hoeve de tekeningen te hangen, zodat je de plannen van nog dichterbij kunt 

bekijken.  

Dit was stap 1 in het kader van realisatie en het streven is dat de loods er oktober 2010 zal staan. 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/IMG_0402 (Large).JPG
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20-9 record aantal bezoekers op de site 

Zondag waren er 103 unieke bezoekers op onze site. Super gaaf!!!! 

Hopelijk veel geintresseerde nieuwe leden die massaal komen kijken komende vrijdag / zaterdag. 

 

  

http://bekkerveld.free.fr/images/pc_scout.gif
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100 jaar scouting in teken van modernisering 

Ruim 6000 leidinggevende scouts waren vrijdag in Liempde (gemeente Boxtel)om de aftrap voor de festiviteiten 

rondom het honderdjarig bestaan van Scouting Nederland in 2010 te geven. 

Met de driedaagse bijeenkomst Scout-In09 op het landgoed Velder wordt het nationale jubileumjaar ingeluid. 

Tijdens de bijeenkomst worden de kaderleden niet alleen geïnformeerd over de festiviteiten in het jubileumjaar. 

Ook is er aandacht voor de modernisering van de scouting. Zo worden onder meer een nieuwe kledinglijn, een 

geüpdate spelvisie en een opgefrist opleidingssysteem, de Scouting Academy, gepresenteerd.  

Zaterdagmiddag wachte hoog bezoek toen prinses Máxima, beschermvrouw van de scouting, het evenement 

aandeed. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVloSsZRoLM&feature=player_embedded 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HttFHYOyMEo 
 
Charon, Wendy , Lucie, Larissa, Gaelle, Paula, Lisanne, Minka, Ilse, Mireille, Bianca, Stephan, Carola, Nizette, 
Dorothe, Simone hebben een top!!! weekend gehad. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DVloSsZRoLM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HttFHYOyMEo
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JubJam promotie film 

Om jullie alvast beter bekend te laten maken met de JubJam is er een promo filmpje gemaakt. 

Bekijk snel de leuke film klik hier 

  

http://video.scouting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=55
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Scout shop mobiel komt in de buurt 

Sinds de Scoutshop in Den Haag en Leiden zijn gesloten, moeten wij onze spullen kopen in Rotterdam of Katwijk. 

Maar je kunt ook naar de mobiele scoutshop en die komt binnenkort in de buurt. 

De mobiele ScoutShops zijn vandaag voor het laatst met het huidige uniform op pad geweest en worden de 

komende week voorzien van ScoutFit. 

Na de Scout-In zijn ze op vele plaatsen in het land met ScoutFit, en natuurlijk al die andere leuke producten. 

04 oktober bij Ashanti Zoetermeer 

17 oktober bij Scoutinggroep ds. Ferguson Den Haag 15.30 - 17.00 uur 

21 november bij Scouting Orion Voorburg  

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/naamloos.bmp
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Geslaagde open dag en opkomst 

Na een zeer geslaagde open dag met mooi weer, veel kinderen, leuke spelletjes en natuurlijk onze nieuwe 

superballen heten we nieuwe leden van harte welkom. Ivm de scout in en de Vlietdagen is er komende week 

geen opkomst in Leidschendam voor de speltakken. Het weekend van 25 en 26 september gaan we van start en 

heten we ook alle nieuwe leden welkom. Meiden die al lid zijn (of die nieuw komen kijken) mogen nu ook weer 

vriendinnen meenemen. 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/foto%20open%20dag  

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/foto%20open%20dag
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/camera20.gif
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Ook Prinses Maxima op Scout In 

Het weekend van 18 t/m 20 september gaan diverse leidinggevenden van onze groep gezellig op stap met elkaar. 

Hierbij krijgen ze informatie over de diverse vernieuwingen (introductie van de vernieuwde spelvisie, 

deskundigheidsbevordering en uiteraard de lancering van de Scoutfit) binnen de scouting.  

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima brengt een bezoek aan Scout-In09. Op zaterdag 19 september maakt 

de Beschermvrouwe van Scouting een rondtocht over het terrein waar zij informatie krijgt over Scouting in 

Nederland. De Prinses krijgt een actief voorproefje van het Scoutingspel door zich via GPS over het terrein te 

begeven. 

Als afsluiting gaat Prinses Máxima in gesprek met enkele jonge scouts over de maatschappelijke meerwaarde van 

Scouting en natuurlijk het plezier dat zij wekelijks beleven binnen hun Scoutinggroepen. 

Zondag is er een ambassadeursdag voor de voorbereidingen van 100 jaar scouting, waar onze groep niet zal 

ontbreken.  

We wensen Wendy, Charon, Stephan, Lucie, Larissa, Paula, Ilse, Mireille, Bianca, Nizette, Carola, Gaelle, Lisanne 

veel plezier! 
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Nog 1 keer stemmen SVP (brandinstallatie) 

Voor Freddies Hoeve willen we graag een brandinstallatie die in contact staat met de brandweer. Hierdoor wordt 

op de lange termijn slapen op het clubhuis weer mogelijk en wellicht verhuur aan andere scoutinggroepen voor 

een weekendje. Jij kunt helpen. 

We moeten stemmen verzamelen via http://mijngoededoel.detelefoongids.nl/goeddoel/?id=2531#invite 

Dus nodig iedereen uit! 

<!--goede doelen banner--> 

<!--/goede doelen banner--> 

  

http://mijngoededoel.detelefoongids.nl/goeddoel/?id=2531#invite
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Wat gaan we doen met de open dag? 

Kijk snel op de speciale pagina: 

http://www.satokokitahara.nl/drupal/opendag 

Heb je tips? 

Wil je meehelpen?  

Stuur een mailtje naar info@satokokitahara.nl 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/opendag
mailto:info@satokokitahara.nl
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Vergeet niet te stemmen RABOBANK!! 

 

We staan nu tweede in de tussenstand, zoek nog wat stemmen om ons daar te houden! 

Voor onze kampweken maken we gebruik van keukenspullen van 30 jaar oud. Deze zijn aan vervanging toe. Bij 

de Rabobank hebben we geld gevraagd om nieuw keukeninventaris aan te schaffen met behulp van een bijdrage 

uit het Coöperatiefonds.  

Ben je lid van de Rabobank ga dan snel stemmen ( klik hier), ben je geen lid zoek dan mensen in je omgeving 

(ouders, buren, familie, opa, oma, juf, meester, etc.) die wel lid zijn.  

Bekijk snel de leuke film klik hier 

https://www.youtube.com/watch?v=bvA-Fx5021o&feature=player_embedded 
  

https://www.ledenraadrabo.nl/index.php?option=com_surveyforce&Itemid=103
https://www.ledenraadrabo.nl/gallery2/main.php?g2_itemId=1140
https://www.youtube.com/watch?v=bvA-Fx5021o&feature=player_embedded
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/rabo20090724.JPG
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Alle kampen terug  

Ook deze zomer hebben tienduizenden scouts genoten van hun jaarlijkse zomerkamp. Door heel Nederland zijn 

scouts te vinden die met elkaar in de buitenlucht spannende en uitdagende activiteiten ondernemen. Natuurlijk 

onder begeleiding van ervaren en gedreven leiding. Zo ook in Leidschendam /-veen.  

Samen met vriendinnen beleven de scouts de tijd van hun leven tijdens een week bivakkeren in een gebouw van 

een collega scoutinggroep of kamperen voor de oudere leeftijdsgroepen. Een weekje zonder ouders samen 

uitdagende en grensverleggende activiteiten ondernemen in de vrijheid van de natuur. De scouts van de 

Leidschendamse /-veense Scoutinggroep Satoko Kitahara waren vorige week op zomerkamp en sluiten daarmee 

het seizoen af. De dolfijnen waren in Voorburg (nadat hun kamphuis in Rotterdam door de brandweer was 

afgekeurd) meisjes 7 tot 10,5 jaar met als thema "High School Musical". Met de randstandrail zijn ze naar een 

echte muziekschool geweest, lekker kano varen, dagje drievliet, talentenjacht, appel ei spel in het winkelcentrum, 

etc. etc. De dolfijnen uit Leidschendam waren in Scheveningen en hadden als thema "De vier elementen", 

proefjes als met een vergrootglas je naam branden stonden op het programma. De scouts (meiden van 10,5 tot 

14 jaar) waren in Vinkeveen te vinden met een groot tentenkamp. Hier hebben ze heerlijk gezeild en hadden als 

thema " Back to the future". Ook de exploreres (meiden 14-17 jaar) waren op zeilkamp op de Kagerplassen, waar 

ze op zoek gingen naar vriendinnen voor K1. 

De stam zal nog een aantal daagjes te vinden zijn op de Sneekweek waar zeilwedstrijden kijken en lekker feesten 

op het programma zullen staan.  

Na de zomerkampen hebben de speltakken een aantal weken vakantie. Op 12 september hebben we een grote 

ledenwerf actie in Leidsehage, zorg dat je erbij bent. Want in de diverse speltakken zijn nog plekken vrij voor 

nieuwe leden.  

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/CIMG2335.JPG
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Rabobank filmpje klaar STEMMEN 

Voor onze kampweken maken we gebruik van keukenspullen van 30 jaar oud. Deze zijn aan vervanging toe. Bij 

de Rabobank hebben we geld gevraagd om nieuw keukeninventaris aan te schaffen met behulp van een bijdrage 

uit het Coöperatiefonds.  

Ben je lid van de Rabobank ga dan snel stemmen ( klik hier), ben je geen lid zoek dan mensen in je omgeving 

(ouders, buren, familie, opa, oma, juf, meester, etc.) die wel lid zijn.  

Bekijk snel de leuke film klik hier 

 

  

https://www.ledenraadrabo.nl/index.php?option=com_surveyforce&Itemid=103
https://www.ledenraadrabo.nl/gallery2/main.php?g2_itemId=1140
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb005_0.jpg
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Kampen in laatste voorbereidingen 

Deze week staat Freddies Hoeve op zijn kop: 

het is een komen en gaan van leidinggevenden die spullen klaarzetten, 

versiering maken, nog een keertje programma doornemen etc. etc. etc.  

Allemaal een heel fijn kamp! 

 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb000_0.jpg
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Nieuwe scoutfit bekend  

Leden en leiding van Scouting Satoko Kitahara dragen een uniform, zoals bij bijna iedere Scoutinggroep het geval 

is. Dit uniform is per speltak verschillend, soms is het een bloes, soms een trui, iedere speltak met z’n eigen 

kleur. Een Bever uit Maastricht draagt ook een rode trui en een waterScout uit Groningen heeft net als onze 

Scouts een blauwe blouse. De das die we om hebben, laat zien bij welke Scoutinggroep je hoort. Onze groepsdas 

is een oranje / groene das. 

Soms zie je een scout met een blauwe blouse fietsen met een andere das (bijvoorbeeld donkerblauw), dat wil 

dan zeggen dat hij lid is van een andere Scoutinggroep dan de onze. 

Het uniform is een kenmerkend en opvallend onderdeel van Scouting. Hierdoor zijn we als Scout herkenbaar en 

laten we naar buiten zien dat we een (Scouting)groep vormen. Bovendien is het uniform een handig 

(bos)speelpak, waar de meeste kinderen trots op zijn. Historisch gezien is het uniform ooit bedacht om 

verschillen in rangen en standen uit te schakelen: iedereen is gelijk. 

Omdat scouting ook meegaat met de tijd, noemen we e.e.a. voortaan de "Scoutfit". Verder zijn de materialen 

gewijzigd, oprolbare mouwen, een vakje voor een pen, etc. Het meest opvallende is dat de bevers overstappen 

op een blouse in plaats van de nu gedragen trui. Ook komt er nog een opvouwbare nieuwe pet. Neem snel een 

kijkje. 

Vanaf september te koop in de scoutshop, we zullen gewoon langzaam overstappen op deze nieuwe kleding je 

hoeft dus niet ala de minuut een nieuwe blouse te kopen. 

Kijk snel: klik hier 

  

http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/sp_ScoutFit_preview.pdf
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Inschrijving keurmerk 100 voltooid 

Ook Satoko Kitahara doet mee het Keurmerk100. Hiermee laat je zien dat je groep echte feestelijke Scouting 

jubileumactiviteiten organiseert in het feestjaar 2010. Het Keurmerk100 bestaat uit een fraai certificaat en een 

herinneringsbord voor het clubhuis. Daarnaast kan je meedoen aan de wedstrijd en ook nog een leuke prijs 

winnen. 

 

Kijk snel wat we hebben doorgegeven! 

http://www.graafottogroep.nl/afbeeldingen/keurmerk.gif
http://www.graafottogroep.nl/afbeeldingen/keurmerk.gif
http://www.graafottogroep.nl/afbeeldingen/keurmerk.gif
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JAAAAAAAAAAAAAAA, Mireille is vrijwilligster van het jaar 

Het was vandaag een spannende dag. Om 16 uur verzamelden we in Camuz, samen met de andere 

genomineerden. Mireille moest op de eerste rij plaatsnemen. Eerst kregen we een voorstelling van 2 jongens. 

Daarna was eerst de prijsuitreiking van de vereniging. Mireille verheugde zich al op het feit dat ze op het podium 

moest gaan staan ;-) 

Na een praatje over de vrijwilligers werd de winnaar onthuld en jawel het was Mireille. Echt helemaal top. Mireille 

gefeliciteerd en iedereen die op Mireille gestemd heeft DANK JE WEL. 

http://www.vrijwilligerspunt.nl/ 

http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws.php?id=16993 

 

  

http://www.vrijwilligerspunt.nl/
http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws.php?id=16993
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/016993_vrijwilligersprijzen1.jpg
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Tussenstand top 3 www.vrijwilligersprijs.nl 

Op beide categorieen wordt er flink gestemd en het is echt een nek aan nek race!!! 

Bij de categorie Vrijwilliger van het Jaar is de tussenstand op dit moment (donderdag 18 juni) als volgt: 

1. Mireille van der Heiden 

2. Schipper F. van der Valk 

3. Hans Drabbe 

Bij de categorie Vrijwilligersorganisatie van het Jaar is de tussenstand op dit moment als volgt: 

1. Scouting Hubertus Brandaan 

2. Hospice 

3. Theater de Tobbe 

Heeft u al gestemd? Kijk op www.vrijwilligersprijs.nl en ook voor meer informatie! 

Probeer svp nog een computer te vinden waarvandaan nog niet gestemd is, SUCCES!!! 

Bron: http://www.vrijwilligerspunt.nl/ 

  

http://www.vrijwilligersprijs.nl/
http://www.vrijwilligerspunt.nl/
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Als echte filmsteren op de film 

 

Voor nieuw keukeninventaris met de kampen hebben we bij het Coöperatiefonds van de Rabobank een aanvraag 

ingediend. De commissie Coöperatiefonds heeft een groot aantal aanvragen binnengekregen. Gisterenavond is er 

een filmpje opgenomen waarin we vertellen waarom de leden van de Rabobank op ons moeten stemmen. 

Hartstikke leuk dat er zoveel meiden op korte termijn naar Freddies Hoeve konden komen.  

Het filmpje wordt aan de zakelijke én particuliere leden getoond op de afdelingsvergaderingen van 30 juni en 8 

juli. Daarna komt het ook op internet www.ledenraadrabo.nl 

Heb je wel een rekening maar je bent nog niet lid, ga dan snel langs een Rabo kantoor en regel e.e.a. met de 

bankadviseur. Je kunt ook via internet lid worden, maar dan kun je dit jaar niet meer stemmen. 

Lid worden: Klik hier 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledenraadrabo.nl/
https://www.rabobank.nl/formulier/ShowForm?code=QCALID2&redirectUrl=http://www.rabobank.nl/bedrijven/servicemenu/leden/bevestigingspagina_aanvraag_lidmaatschap&context=default
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb005.jpg
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/Afb003.jpg
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STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN OP MIREILLE 

Ik heb Mireille genomineerd als vrijwilliger van het jaar omdat Mireille veel voor de groep doet. Ze is samen met 

nog 2 andere vrijwilligers door de jury uitgekozen. Nu kan er natuurlijk maar 1 winnaar zijn. Als jullie allemaal 

meehelpen en op www.vrijwilligersprijs.nl jullie stem op haar uitbrengen (vanaf 8 juni) dan moet dat gaan 

lukken. Vraag iedereen die je kent dit ook te doen, voor de kinderen al je klasgenoten, voor de ouders alle 

mailcontacten uit je mailbox ;-) 

Alvast bedankt, groetjes Gisela 

Mireille van der Heiden van de Satoko Kitaharagroep is afgelopen vrijdag genomineerd voor “Vrijwilliger van het 

jaar” van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vanaf maandag 8 juni kun je via www.vrijwilligersprijs.nl op 

haar stemmen en op woensdag 24 juni is de prijsuitreiking in Theater Camuz. 

Waarom Mireille? 

Mireille is als 9-jarige lid geworden van scoutinggroep Satoko Kitahara in Leidschendam. Zij is eerst kabouter 

geweest met veel plezier en daarna is ze een echte zeeverkenner geworden en heeft leren zeilen. Omdat ook 

haar ouders een zeilboot hebben, was dit voor haar geen enkel probleem. Ze heeft menige zeilwedstrijd tot een 

goed einde weten te brengen.  

Toen ze een jaar of 17 was, heeft zij besloten om leidinggevende bij onze scoutinggroep te worden bij de 

zeeverkenners (meisjes van 11 t/m 15 jaar). Daar heeft ze wekelijks een goed georganiseerd programma 

neergezet, van speurtochten, theorielessen zeilen, organiseren gondelvaart tot knutselen (haar minder favoriete 

bezigheid). Elk jaar organiseerde zij met haar mede leidinggevenden een week zomerkamp, waar alle kinderen 

heel erg van genoten.  

Na een jaar of tien ging zij verhuizen naar een nieuwe wijk en wilde ze ook deze wijk van scouting te voorzien. Ze 

is hier een nieuwe speltak begonnen voor kinderen van 7 tot 10 jaar. Activiteiten die ze wekelijks samen met de 

kinderen uitoefent zijn onder andere kanoën, sport en spelprogramma’s en diverse wijkactiviteiten. Binnen korte 

tijd is deze speltak een groot succes en bestaat inmiddels alweer 7 jaar.  

Naast haar werk als leidinggevende is zij ook bestuurslid bij de Satoko Kitahara. Zij heeft een tijd lang de 

ledenadministratie gedaan en is nu verantwoordelijk voor sponsoring en public relations. Zij zorgt ervoor dat onze 

groep op een goede manier in het nieuws komt, door leuke stukjes te schrijven en foto’s te maken die in de 

lokale bladen verschijnen.  

Ook is Mireille altijd op zoek naar manieren om geld te verdienen om de kas voor de groep te spekken. Zo heeft 

ze bijvoorbeeld een lading afgeschreven meubiliair van haar werkgever gekregen en via marktplaats verkocht. De 

gehele opbrengst schenkt zij aan de scouting. Verder schrijft ze veel fondsen aan om extra inkomsten te 

genereren. En dat lukt haar goed! En kijk uit voor je spullen… als het te lang in het scoutinggebouw rondzwerft, 

verkoopt Mireille het! 

http://www.vrijwilligersprijs.nl/
http://www.vrijwilligersprijs.nl/
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Volgend jaar bestaat Scouting Nederland 100 jaar en Mireille is een van de leden van Scouting Nederland die 

helpt bij de organisatie van de activiteiten hieromtrent. Ze maakt de hele groep enthousiast om mee te doen. Ook 

verzorgt zij jaarlijks de Jantje Beton collecte voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

Daarom Mireille! 

Niemand heeft zo’n groot hart voor scouting als Mireille. Ze steekt veel van haar vrije tijd geheel belangeloos in 

scouting en heeft er heel veel plezier in! 

Mede dankzij haar inzet beleven ontzettend veel meiden een hele leuke tijd bij scouting! 

Ga daarom naar de site www.vrijwilligersprijs.nl, stem op Mireille en maak haar “Vrijwilliger van het Jaar”!  

Hartelijk dank voor je stem! 

 

 

 

 

 

  

http://www.vrijwilligersprijs.nl/
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/P5090022.JPG
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Top 3 vrijwilligersprijs bekend 

De vakkundige jury heeft zich gebogen over de nominaties die de afgelopen weken zijn binnengekomen voor de 

verkiezing van de Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het Jaar.  

In de categorie ‘Vrijwilliger van het Jaar’ zijn Hans Drabbe, Mireille van der Heiden en schipper F. van der Valk 

door de jury genomineerd. In de categorie ‘Vrijwilligersorganisaties van het Jaar’ komen de volgende drie 

organisaties in aanmerking: Hospice Voorburg, Scouting Hubertus Brandaan en Theater de Tobbe.  

Vanaf maandag 8 juni kan men via www.vrijwilligersprijs.nl stemmen op de genomineerde vrijwilligers en 

organisaties. Ook kan men schriftelijk bij het Vrijwilligerspunt, Wijkcentrum De Groene Loper, Van Royenstraat 2, 

2273 VD Voorburg stemmen op de top 3 van beide categorieën.  

De vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie die de meeste stemmen weet binnen te halen, ontvangt de 

vrijwilligersprijs 2009. De uitreiking zal op woensdag 24 juni in Theater Camuz plaatsvinden. Bel voor meer 

informatie naar 070-3004746 of mail naar info@vrijwilligerspunt.nl.  

Bron: 't Krantje 

 

  

http://www.vrijwilligersprijs.nl/
mailto:info@vrijwilligerspunt.nl
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/P5090022.JPG
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Donatie tent van koepelfonds 

Scouting Satoko Kitahara heeft een donatie van € 600 ontvangen van het koepel-fonds. 

De schenking is bedoeld om de leidinggevenden van de scouts gezamenlijk te laten overnachten als ze met de 

meiden gaan kamperen.  

Het koepelfonds stelt geld beschikbaar omdat het geheel in de doelstelling van het fonds past. Het Koepelfonds is 

in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. In eerste instantie alleen voor Voorburg, maar sinds 1 

januari 2004 ook voor Leidschendam. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-

Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en 

de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken 

door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel 

karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren. 

Voor meer informatie over het koepelfonds kunt u terecht op www.koepelfonds.nl.  

 

  

http://www.koepelfonds.nl/
http://www.satokokitahara.nl/drupal/sites/default/files/DSC00111a.JPG
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Inschrijvingen Zeilschool geopend! 

Wil jij deze zomer samen met andere scouts een superweek op het water beleven en nog beter leren zeilen? Of 

wil je graag leren hoe je aan je waterscouts les kunt geven? De inschrijvingen voor de zomerweken van 

de Zeilschool zijn weer geopend. Er zijn 4 zomerweken voor iedereen van 11-16 jaar en 2 zomerweken voor 

iedereen die 16 jaar en ouder is. Kijk voor meer informatie over de Zeilschool en hoe je je kunt inschrijven op: 

www.zeilschool.scouting.nl 

25-4 t/m 1-5 Zeilschool Instructeurscursus Eigenzeilvaardigheidsweek 

21-5 t/m 24-5 Zeilschool Instructeurscursus Didactisch Weekend 

18-7 t/m 24-7 Zeilschool ouderenweek 

25-7 t/m 31-7 Zeilschool jongerenweek 

1-8 t/m 7-8 Zeilschool jongerenweek 

8-8 t/m 14-8 Zeilschool jongerenweek 

15-8 t/m 21-8 Zeilschool jongerenweek 

22-8 t/m 28-8 Zeilschool ouderenweek 

 

  

http://www.zeilschool.scouting.nl/images/stories/2boten.jpg
http://www.zeilschool.scouting.nl/
http://www.zeilschool.scouting.nl/images/stories/2boten.jpg
http://www.zeilschool.scouting.nl/images/stories/2boten.jpg
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Stafuitje groot succes 

Het jaarlijkse stafuitje stond vandaag weer voor de deur. Met een grote stoet vertrokken we naar Aalsmeer waar 

we glow in the dark gingen midgetgolven. Thuis stond het buffet van de chinees klaar en konden de hongere 

magen aanvallen. Al met al een heel geslaagd uitje!  
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Tuinaarde actie groot succes 

De tuinaarde actie was wederom een groot succes. 

We hadden 32 pallets gekocht en in de voorverkoop waren er al 22 verkocht. 

's Ochtends gingen zes teams met aanhanger de wijken in en hebben alle 2340 zakken verkocht. 

Iedereen heel erg bedankt voor het helpen. 

Vul svp het evaluatieformulier in: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cEhtX2NKV0N6aVhRQnAxY2hG..... 

  

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cEhtX2NKV0N6aVhRQnAxY2hGdDF0Zmc6MA
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Voorbereidingen 100 jaar scouting 

Vorige week zaterdag togen Simone en Mireille naar Utrecht om daar ingelicht te worden over de feestactiviteiten 

in 2010, als scouting in Nederland 100 jaar bestaat. 

In bijgaand filmpje krijg je een indruk van de dag en van de activiteiten in 2010. Ook zie je stukjes van het feest 

in Belgie die het vorig jaar al hebben gevierd. Het thema is Be There! 

Voor leiding begint het al dit jaar met de scout-in van september a.s. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4KJmckanSE&feature=player_embedded 
 

Sorry dat de muziek soms hapert. 

Bekijk ook de 100% scouting promo, waar een boot met meiden van onze groep langskomt (NaWaKa 2007) 

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kJpIOv22yYI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B4KJmckanSE&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kJpIOv22yYI

