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Gemeente, Adelbert en Rijnlands stemmen op Van Woesik! U toch ook!?

Scouting van Woesik is al 2 weken druk bezig met het verzamelen van stemmen om zonnepanelen te winnen. Als zij op
31 oktober de meeste stemmen hebben verzameld, worden er op hun scoutinggebouw 10 zonnepanelen geïnstalleerd
door Eneco, op initiatief van Natuur & Milieu.

 Op allerlei manieren zijn leden en leiding van Van Woesik bezig om zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen om
zo te kunnen stemmen voor de zonnepanelen. Een aantal mentoren van het Adelbert College en van het Rijnlands
Lyceum heeft toegezegd met hun mentorgroep te gaan stemmen en ook de gemeente Wassenaar gaat een actie doen
om de ambtenaren te laten stemmen.

Uw stem hebben wij ook nog hard nodig. U kunt met elk van uw e-mailadressen één stem uitbrengen. U gaat naar
www.zonnestrijd.nl/kaart. U zoemt in op Wassenaar, klikt op het icoontje en u kunt stemmen op Scouting Van Woesik. U
vult uw gegevens in en stemt. Vergeet niet uw stem te bevestigen in de e-mail die u daarna direct krijgt. Hoe leuk zou het
zijn als we Scouting Van Woesik 

omhoog zien schieten in het klassement, zodat zij de zonnepanelen gaan winnen. 

Afgelopen zaterdag was de ouderzeildag. Een aantal ouders (en een broertje) van de Junioren en Zeeverkenners gingen
deze dag mee op de sleep naar de Vlietlanden. Ondanks dat er niet veel wind was, hebben de kinderen toch laten zien
dat zij hebben leren zeilen. Het was gelijk de laatste keer van het seizoen dat zij gingen zeilen. Na de herfstvakantie
begint het winterseizoen en worden de boten uit het water gehaald en opgeknapt.
De Bevers en Welpen hadden een circusopkomst en leerden allemaal leuke truckjes met diabolo’s, ringen,
jongleerbordjes en indianenstokken.
Na de opkomst hebben ouders en kinderen genoten van een gezellige barbecue. Natuurlijk ging er ook weer een vuur
aan, want dat blijft leuk en spannend en de kinderen genoten weer van het marshmallows warmen.
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Zijn u en uw kind ook enthousiast over scouting? Kom dan op zaterdag 25 oktober, langs bij Van Woesik. De Bevers en
de Welpen hebben dan een leuk, aantrekkelijk ochtendprogramma dat om 9.30 uur begint. De Junioren en de
Zeeverkenners hebben een middagprogramma vanaf 13.00 uur.
Wilt u eerst nog meer informatie, kijk dan op onze website www.vanwoesik.com of neem contact op met Sabine Bosch
via vanwoesikgroep@gmail.com. 
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