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SINTERKLAAS IS TWEE ZWARTE PIETEN KWIJT!!
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn Pieterbazen in Wassenaar aangekomen. De Bevers (5-7) van Scouting van
Woesik zijn daar met zijn allen naar toegegaan.

Tijdens de optocht door Wassenaar waren er 2 Pieten die de Scouting van Woesik wel
heel gezellig vonden en die zijn na de optocht stiekem achter de groep aangegaan en
verblijven nu bij Scouting van Woesik. Als dank voor deze logeerpartij bieden zij zich nu te huur aan
zodat u zeker bent van 2 échte Zwarte Pieten.
En dit voor de prijs van 25 euro per half uur
voor 2 Pieten (inclusief pepernoten en snoep). Wilt u uw (klein-)kinderen verrassen met een leuk bezoek? Boek dan de
twee echt zoekgeraakte Zwarte Pieten van Scouting van Woesik.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Danny van Rhijn, dannyvanrhijn@gmail.com of bellen
naar 06-34323294.
Bij de zeeverkenners (11-15) is er op deze dag heel hard gewerkt. Het was namelijk ouderschuurdag. Met zijn allen
hebben ze de handen uit de mouwen gestoken zodat het botenwerk flink is opgeschoten.
Bij de esta’s (8-10) was het installatiedag. De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een
speltak verwelkomt als volwaardig lid. Voor de installatie moet het nieuwe lid aan een paar eenvoudige eisen voldoen,
zoals het kennen van de wet en de belofte. Na de installatie mag het nieuwe lid zijn uniform dragen.
Lijkt de scouting ook iets voor uw kind? Uw kind is iedere zaterdag van harte welkom om te komen kijken bij één van
onze groepen. U kunt voor informatie kijken op onze site www.vanwoesik.nl of u kunt bellen met één van de
bestuursleden Inge Pronk (06-14316450). U vindt ons scoutinggebouw aan de van Duivenvoordelaan 560 (ingang naast
de jachthaven).
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