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Nieuwsbrief - Scouting Arooda Dordrecht - herfst 2022 
Aan alle leden, ouders en verzorgers 
Bijgaand ontvang je onze Arooda Nieuwsbrief Herfst-editie met allerlei informatie over onze 
vereniging. Tevens bijgevoegd het algemene seizoensprogramma 2022-2023. 

Nieuw enthousiast bestuur  
We zijn superblij te kunnen melden dat we weer een volwaardig nieuw bestuur hebben. Het nieuwe 
bestuur bestaat uit: Margo Verbaarschot(voorzitter), Sonja van der Spek(penningmeester en 
ledenadministratie), Patricia Beljaars(secretaris), Emile van Voorst tot Voorst(praktijkbegeleiding), 
Michel de Rover(beheer clubhuis en onderhoud), Brechtje Schwippert(ontwikkeling en innovatie) en 
Maurits Poirot(tijdelijke ondersteuning). We wensen het nieuwe bestuur veel succes toe bij onze 
mooie vereniging. 

Geslaagde Arooda familiedag 
Meer dan 100 leden, familieleden, kennissen en vrienden waren op de zonnige zaterdag 3 september 
aanwezig op de AROODA familiedag. ‘S middags werd er gestart met een gezamenlijk spel en het 
overvliegen van de jeugdleden naar hun nieuwe speltak. Daarna was het genieten van een heerlijke 
BBQ en een lekker drankje. Ter afsluiting was er een spannend kampvuur met gezellige 
meezingliedjes. Een super geslaagde familiedag. 

                                            

Stoere meiden ruimen zwerfafval op 
Op 17 september deed Arooda mee aan de World Clean Up Day. Met grijpertjes hebben alle 
speltakken meer dan 10 vuilniszakken afval opgeruimd. We zijn er supertrots op! Zie ook de 
vermelding op de site van Dordt Centraal van 19 september.  

Diverse aanmeldingen voor de onderhoudsgroep 
Diverse ouders/verzorgers hebben zich aangemeld bij de onderhoudsgroep. Daar zijn we erg blij mee 
en zullen binnenkort contact opnemen om een aantal klussen op te pakken. We zullen hiervoor de 
zogenaamde onderhouds-app gaan gebruiken. Nieuwe leden worden hieraan toegevoegd. Wil jij ook 
meehelpen, meld je gerust nog aan bij michel@arooda.nl.    
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Terugblik installatie  
Zaterdag 24 september zijn er 3 groepsleiders, 4 scouts en 1 explo geïnstalleerd. Na hard werken en 
het incasseren van een laagje smurrie en het afleggen van de belofte mogen Nathalie en Gijs zich dan 
eindelijk volwaardig leiders van de explo's noemen en ook kersverse beverleidster Marit heeft de 
installatie met brede glimlach overleefd.  Ook voor de  4 stoere nieuwe Scouts Lisa, Lisa, Mandy en 
Caro en de nieuwe Explo Zarah was het super spannend. Gefeliciteerd, bikkels!  

                                Gijs    Nathalie     Marit  

Jota-Joti 
Zaterdag 15 oktober doen we mee aan de jaarlijkse internationale JOTA-JOTI. JOTA-JOTI staat voor 
Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet. Scouts van over de hele wereld ontmoeten 
elkaar dit weekend via de amateurradio en het internet.  

Aankondiging kerstviering 
Op zaterdag 17 december worden alle leden en hun gezin uitgenodigd voor een gezamenlijke 
kerstopkomst . We maken er een Kerstig feestje van met zijn allen en naast een hoop plezier hebben, 
kun je ook meedenken over enkele belangrijke verenigingskwesties. Daarnaast zal het nieuwe 
bestuur officieel geïnstalleerd worden op deze ochtend.   Tevens zullen we onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) houden. Nadere informatie volgt nog.  
 
Verzoekje van de explo's: inzamelactie statiegeld 
Voor ons zomerkamp zijn wij gestart met een inzamelingsactie. Als explo regelen we ons eigen 
zomerkamp en zijn we dus het hele jaar bezig met geldacties om leuke scouting activiteiten te 
kunnen doen op ons zomerkamp. Om deze reden verzamelen we dit jaar statiegeld flessen in. We 
willen jullie dan ook verzoeken om statiegeld flessen in te leveren in de blauwe ton bij de ingang van 
het gebouw. De flessen leveren we in voor een bijdrage aan ons zomerkamp. Alvast bedankt. 

Vertrouwenspersoon Arooda 
We willen dat iedereen die lid is van Scouting Arooda zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn 
dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt 
zowel voor jeugdleden, hun ouders of verzorger als voor vrijwilligers.  
Wil je in vertrouwen over twijfels praten of eens een vraag voorleggen bijvoorbeeld aangaande 
(mogelijk) grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging? Stuur onze vertrouwenspersoon Janine 

een berichtje op vertrouwenspersoon@arooda.nl. Janine heeft onafhankelijke positie binnen 
de Vereniging en wat je met haar bespreekt blijft tussen jullie. (zie ook www.arooda.nl organisatie en 
beleid)) 

 Janine 
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Mobiele scoutshop 
Zaterdag 8 oktober 2022 staat er een mobiele ScoutShop op ons jeugddorp! De mobiele ScoutShop 
is te gast bij Scouting Tesra Jeugddorp aan Middelweg 19 in Dordrecht van 11:30 tot 14:00. Heb je 
speciale wensen? Geef dit dan door aan mobielwest@scoutshop.nl om er zeker van te zijn dat er 
voldoende voorraad aanwezig is.  

Vragen of suggesties  
Bij de speltakleiding of bestuur kun je 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 je op.  
We wensen iedereen een mooie herfsttijd toe. 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur en Leiding van Scouting Arooda 
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