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Alle kinderen zijn zaterdag welkom bij Scouting van Woesik 

Aanstaande zaterdag 6 september start het scoutingseizoen weer bij Scouting Van Woesik. Op deze eerste zaterdag
wordt het programma aangepast op alle nieuwe kinderen die zich hebben aangemeld. Maar er is nog plaats voor meer
kinderen. Kom zaterdag gratis proeven van de goede sfeer en een leuk programma. Ouders van nieuwe Bevers en
nieuwe Welpen zijn welkom om 9.30 uur. Ouders van Junioren en Zeeverkenners zijn met hun kinderen welkom om
13.00 uur. Bestuursleden van de Scouting zullen de ouders rondleiden over het mooie scoutingterrein en door het
prachtige Scoutinggebouw. Er zijn diverse nieuwe speelelementen te zien, waaronder een prachtige klimwand.

Scouting Van Woesik organiseert vele leuke programma’s, weekendkampen en aan het einde van ieder seizoen een
zomerkamp van een week. Hieronder een korte indruk van de kampen in juli van dit jaar.

De Bevers (5 – 7 jaar) hebben een zomerkampweekend gehad in hun eigen scoutinggebouw. Twee weken voor het
kamp hadden ze tijdens de opkomst een brief van de kapitein Blauwbaard gekregen waarin stond dat zijn piratenvlag
gestolen was door kapitein Zwartbaard en hij vroeg of de Bevers hem wilden helpen. Tijdens het kamp ontvingen de
Bevers nog vele brieven, flessenposten en aanwijzingen van Kapitein Zwartbaard over waar hij de vlag verstopt had. Een
van de aanwijzingen was een schatkaart. Uiteindelijk hebben de Bevers per kano de piratenvlag van Kapitein Blauwbaard
teruggehaald en daar was Kapitein Blauwbaard heel erg blij mee!
De Welpen (7 – 10 jaar) hebben hun zomerkamp in Sassenheim doorgebracht. Het thema van de Welpen was de
sabotage van Tabaqui. De kinderen konden munten verdienen bij verschillende spellen zoals mini pionieren, levend
cluedo en het inzetspel. Daarnaast viel het spel ‘de mollen van Sassendam’ goed in de smaak bij de Welpen. Dit was
een op thema aangepaste versie van ‘weerwolven van Wakkerdam’, een bekend spel voor vele kinderen. Elke dag
beleefden ze spannende avonturen om er aan het eind van de week achter te komen wie de spellen saboteerde…

De Junioren en Zeeverkenners (10 – 16 jaar) hebben hun zomerkamp op de Kaag doorgebracht met als thema: Cowboys
en Indianen. Tijdens de dropping op zondag was cowboy Mark ineens verdwenen en waarschijnlijk ontvoerd door een
duiker. Tijdens het kamp werden allerlei activiteiten gedaan om cowboy Mark te zoeken. De kinderen hebben zelf ook
spannende dingen gedaan op het water zoals het omdraaien van een boot waardoor je onder de boot kunt kijken in het
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water. Gelukkig wist cowboy Mark op vrijdag zelf te ontsnappen en kwam hij weer terug bij de groep en kon hij ’s avonds
de bonte avond meemaken.

Voor informatie kunt u kijken op onze site www.vanwoesik.com en u kunt contact opnemen met Sabine Bosch via
vanwoesik@gmail.com
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