
 

 

Betreft: nieuwsbrief september 2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Hieronder vindt u een aantal korte stukjes informatie met betrekking tot het komende 

scoutingjaar. 

Compleetheid van het uniform 

Het afgelopen jaar zijn we redelijk soepel geweest met de 

uniformen. We zouden het fijn vinden als alle kinderen vanaf 

dit seizoen standaard in hun groene welpen blouse naar 

scouting komen. Dat straalt toch een soort eensgezindheid uit 

die we graag willen vasthouden. Daarnaast is het voor ons ook 

makkelijker om de kinderen als groep bij elkaar te houden als 

we van het GOUDasfalt terrein af gaan. Naast hun blouse 

vinden we het ook fijn als ze altijd hun das om hebben. Dit 

mag zonder dasring, omdat deze vaak kwijtraakt. U kunt dan 

een simpel knoopje aan het einde van de das leggen. 

Afmelden bij afwezigheid 

Veel kinderen zijn het afgelopen jaar last-minute afgemeld. Wanneer uw kind ziek is, dan kan 

dat natuurlijk. Maar het komt regelmatig voor dat we materialen hebben ingekocht voor een 

opkomst. Wanneer een kind op het laatste moment wordt afgemeld, dan hebben we de spullen 

al gekocht en is er dus rekening gehouden met de kinderen. Voor het komende jaar zouden 

we willen vragen of de kinderen uiterlijk op woensdag vóór de opkomst kunnen worden 

afgemeld. Dat bespaart ons soms best wat geld. Afmelden kan via Whatsapp of mail. 

Op tijd bij de opkomst komen 

Tijdens het vorige seizoen kwam het regelmatig voor dat er veel kinderen laat bij de opkomst 

aanwezig waren. Dat resulteerde er soms in dat we pas om 10:10 konden starten. De kinderen 

zijn vanaf 09:45 welkom om te komen voet- of trefballen, dus we zien ze liever iets te vroeg 

dan iets te laat. 

Groot aantal leden 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we een steeds grotere groep welpen hebben. De Jan van Hoof 

is in zijn geheel al een aantal jaar aan het groeien, maar als welpen-jongens zijn we de 

afgelopen jaar koploper geweest. We starten dit seizoen met 20 welpen, 6 nieuwe kijkers en 

6 leidingleden. Dat is voor ons een nieuw record en daar zijn we best wel een beetje trots op. 

Nieuw contactpersoon 

Maarten (Mang) is de afgelopen 4 jaar het contactpersoon geweest voor de ouders. Vanaf dit 

seizoen zal Kilian (Shere-Khan) deze taak overnemen. Dat betekent dat u met vragen of 

verzoeken terecht kunt bij Kilian. Hij is te bereiken via welpenjongens@janvanhoof.nl of via 

zijn telefoonnummer: 06-57778518. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem 

dan contact met ons op via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. 

Met vriendelijke groet, 

De welpenleiding 
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