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De Wassenaarse Krant 12 november 2014
Scouting Van Woesik wint 6 zonnepanelen!
Wat waren de leden én alle vrijwilligers bij Scouting Van Woesik blij toen ze afgelopen dinsdag hoorden dat ze toch 6
zonnepanelen hadden gewonnen.
Nadat de organisatie alle stemmen had gecontroleerd, was Van Woesik geen 6e meer, maar een plekje gestegen naar
de 5e plek, goed voor 6 zonnepanelen en de installatie ervan. Helemaal top! Wat hebben ze met z’n allen superhard
gewerkt om al deze stemmen bij elkaar te krijgen. Van Woesik bedankt daarom alle mensen die op hen hebben.

Tijdens de opkomst van afgelopen zaterdag was iedereen natuurlijk nog steeds superblij en genoten alle kinderen ook
nog eens van het leuke programma. De Bevers (5 t/m 7 jaar) hebben naast hun buitenprogramma ook nog een bingo
gedaan. De kinderen waren heel blij met hun kleine cadeautjes. De Welpen (7 t/m 10 jaar) hebben eerst het spel ren je
rot gedaan met quizvragen. Daarna hebben ze Weerwolven van Wakkerdam gespeeld, in de Junglebook versie. Na

de limonadepauze zijn ze naar een veldje in de buurt gegaan en hebben ze levend stratego gespeeld. De kinderen
kwamen heel enthousiast terug. De Junioren (10 t/m 12 jaar) en Zeeverkenners (12 t/m 16 jaar) konden hun spierballen
gebruiken. Samen met hun ouders moesten de vletten naar binnengehaald worden en daar is veel kracht voor nodig. Het
winterseizoen gaat beginnen, de vletten worden weer opgeknapt. Naast het klussen doen zij ieder week natuurlijk ook
een leuk spel.
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Zijn u en uw kind nu ook enthousiast over scouting? Kom dan aankomende zaterdag langs bij Van Woesik. De Bevers en
de Welpen hebben weer een aantrekkelijk ochtendprogramma dat om 9.30 uur begint. De Junioren en de Zeeverkenners
gaan beginnen met het schuren van hun vletten en doen ook nog enkele spellen. Zij verzamelen om 13.00 uur op het
terrein van Scouting Van Woesik, van Duivenvoordelaan 560.
Wilt u eerst nog meer informatie, kijk dan op de website www.vanwoesik.com of stuur een mail naar
vanwoesikgroep@gmail.com
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