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Aan alle leden, ouders en verzorgers, 

Bijgaand ontvangt u onze Arooda Nieuwsbrief Zomereditie met allerlei informatie 
over onze vereniging. 

 

Bestuurswijziging en versterking gezocht 

Door verschillende oorzaken zijn diverse leden gestopt in het bestuur van onze vereniging.  
Wij bedanken Mary-Lou Bouman en Martine van Gool voor hun inzet van het afgelopen jaar in het 
bestuur. Zij blijven binnen onze vereniging als speltakleiding. Gelukkig is een aantal mensen bereid 
gevonden om de vrijgekomen plaatsen voorlopig op te vullen. Het huidige interim-bestuur bestaat uit 
Maurits Poirot (voorzitter), Emile van Voorst tot Voorst (secretaris) en Michel de Rover (penningmeester). 
We zijn op zoek naar mensen die de vereniging een warm hart toe dragen en ons bestuur willen komen 
versterken. In principe zijn alle functies mogelijk en nemen we de tijd om in te werken. Heb je interesse 
neem dan vóór 9 juli 2022 contact op via secretaris@arooda.nl of bel Maurits 06-21568560 

 

Extra handen welkom 

Arooda bestaat al meer dan 90 jaar. We zijn in 1930 opgericht. Om onze leden zo goed 
mogelijk van de scoutingactiviteiten te laten genieten zijn er zo’n 20 enthousiaste 
vrijwilligers wekelijks in de weer om dit voor elkaar te krijgen. We kunnen altijd wel wat 
extra hulp gebruiken.  

We zijn op zoek naar leiding/ondersteuning bij de speltakken, hulp bij het schoonhouden van het 
clubgebouw, hulp bij onderhoud binnen en buiten het clubgebouw, andere hulp(technische kennis, 
sponsor of fondsenwerving, goed tuingereedschap, spelmateriaal). 

Het is ontzettend leuk om wat voor onze vereniging te doen en je krijgt er veel voor terug: plezier, 
gezelligheid, lichaamsbeweging, sociaal contact, waardering van de kinderen en heerlijke koffie/ thee en 
gebruik van de faciliteiten. Heb je interesse: stuur dan vóór 9 juli 2022 een mail naar 
secretaris@arooda.nl of bel Michel 06-22917513.  
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Zomerkamp en weekendkamp 

De zomerkampen gaan bijna weer van start. De leden en ouders/verzorgers ontvangen hierover per 
speltak de informatie van de leiding.  We wensen iedereen een fijn kamp toe. 

 De Welpen gaan naar Vlaardingen van zaterdag 9 juli t/m zaterdag 16 juli (én Bevers 1e weekend) 
 De Scouts gaan dit jaar niet op zomerkamp maar wel op weekendkamp van 24 juni t/m 26 juni 
 De Explorers gaan naar Wiltz in Luxemburg van maandag 18 juli t/m 25 juli 
 De Roverscouts gaan naar Tintury in Frankrijk van 20 juli t/m 27 juli  

 
Laatste opkomst, zomervakantie en eerste opkomst 

De laatste opkomst is op zaterdag 2 juli. Dit wordt een gezamenlijke opkomst met een leuke wedstrijd. 
Dan volgen de zomerkampen en hebben we heerlijk vakantie met hopelijk prachtig zomerweer.  
De eerste opkomst voor het nieuwe seizoen is op zaterdag 27 augustus 2022, dan ontvangt u ook het 
programma per speltak voor het nieuwe seizoen.  
 
Arooda Familie Barbecue 3 september2022 

Onze jaarlijkse familie Barbecue met alle leden, familie en kennissen wordt gehouden op zaterdag 3 
september aan het eind van de middag. Diverse kinderen zullen die middag eerst overvliegen naar een 
andere speltak, dan volgt de BBQ en we sluiten af met een gezellig en sfeervol kampvuur. Reserveer deze 
datum alvast in jouw/uw agenda want dit belooft weer erg leuk te worden. 
 
Fruit bij opkomsten 

We zijn een proef gestart om regelmatig fruit bij de opkomsten uit te delen. Dit is goed 
bevallen en we zullen dit met regelmaat blijven doen. Mocht u makkelijk aan fruit kunnen 
komen, of een donatie hierin willen doen, laat het ons dan weten. 
 
Gevonden voorwerpen 

Regelmatig blijven er spullen achter in ons clubhuis. Meestal kleding, jassen, shirtjes of dassen. We 
hebben een klein hoekje ingericht waar de gevonden spullen liggen. 
 
Vragen of suggesties 

Bij de speltakleiding of bestuur kun u altijd terecht voor eventuele vragen. Wij staan open voor 
suggesties of ideeën die onze vereniging kunnen helpen. Mail naar de speltakleiding of  
secretaris@arooda.nl. We nemen dan contact met u op.  
 
 
We wensen iedereen een fijne zomer toe! 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van Scouting Arooda 


