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Nieuws

Activiteiten

NLDOET
Zaterdag 14 maart is er NLdoet. We willen
diverse klussen in en om de Toermalijn
beetpakken. Meldt u aan via:
https://www.nldoet.nl/klus/1-fietsenstalling-en2-opbergruimte-voor-verkleedspullen

Za 7 maart
DF/ZV/WV
De dolfijnen, zeeverkenners en wilde vaart gaan
vandaag lopen voor Jantje Beton van 11u00 tot
14u00.

JANTJE BETON
Om onze groep zowel financieel als qua
onderhoud in goede conditie te houden hierbij
een oproep aan de OUDERS en alle (OUDERE)
LEDEN:
Maandag 2 maart t/m zaterdag 7 maart 2019
vindt de Jantje Beton collecte weer plaats. Zoals
ieder jaar krijgen alle jeugdleden aanstaande
zaterdag een wijk(je) toegewezen en een
collectebus uitgereikt. De bedoeling is dat er
gedurende die weken in de toegewezen wijk
wordt gecollecteerd (m.u.v. de zondag).
Als er ouders of stam/kaderleden zijn die willen
meehelpen met collecteren (bijv. zelf een wijk
lopen of meelopen met het gezamenlijk
collecteren op zaterdag 7 maart), dan horen wij
dit vanzelfsprekend heel graag!!
Tijdens de opkomsttijden op zaterdag 9 maart
gaat de JWF met de hele groep collecteren voor
Jantje Beton, ook daarbij kunnen wij alle hulp
heel goed gebruiken. Hoe meer mensen, hoe
groter het deel van Krimpen a/d IJssel waar we
kunnen collecteren.

Za 7mrt I-Scout
WV / RS / Stam / Kader
De I-scout is vanaf 17u00 in de Toermalijn,
iedereen van de wilde vaart, roverscouts, stam
en kader mag meedoen. De wilde vaart en
roverscouts kunnen zich aanmelden via de
begeleiding, de stam wordt geïnformeerd via de
stammail.
Za 14 maart
DF/ZV/WV
De groene bak gaat ’s ochtends helpen met het
vlettenonderhoud vanaf 10u.
De dolfijnen, overige zeeverkenners en wilde
vaart hebben vandaag normale opkomst vanaf
13u30.
Za 14 maart NLDOET
Ouders/Stam/Rs
Komt u ook helpen, zie info hiernaast.
Za 21 maart OVERVLIEGEN
DF/ZV/WV
Een aantal van onze leden maakt de overstap
naar de volgende speltak. Alle speltakken
verzamelen om 13u30 bij de Bornrif. De opkomst
eindigt om 16u30 bij de Bornrif.
Bij de dolfijnen en de zeeverkenners worden de
overvliegers en nieuwe leden geïnstalleerd. Hun
ouders zijn ook van harte welkom.
Vr 27/Zo 29 maart LUSTRUMKAMP
Allen
Een lustrumkamp met een leuk & actief
sport- en spelprogramma. In Drunen (bij
de Loonse en Drunense duinen).

www.scoutingjwf.nl

We vertrekken om 19u00 bij de Bornrif en zijn
daar op zondag om 16u00 weer terug.
Meer info volgt via onze jubileumcommissie.
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ZOMERTIJD
De eindtijden zijn vanaf nu:
Dolfijnen:
16u30
Zeeverkenners:
17u00
Wilde Vaart:
17u00
Wo 1 april
Kader
Kaderoverleg vanaf 20:00 op de Bornrif. Inloop
vanaf 19:45. We bespreken o.a. de planning van
de maanden erna. Aan/afmeldingen, en
agendapunten via (activiteiten@scoutingjwf.nl).
Za 4 april
DF/ZV/WV
De dolfijnen, de overige zeeverkenners en wilde
vaart hebben vandaag normale opkomst vanaf
13u30.
Za 4 april LAN-party
WV/RS/Stam/kader
Vanaf 17.30 ben je van harte welkom met je
computer, PlayStation, Wii of een ander
spelcomputer op de Bornrif. Meer informatie en
aanmelden via: http://bit.ly/jwf-lanparty.
Za 11 april
DF/ZV/WV
De dolfijnen, de overige zeeverkenners en wilde
vaart hebben vandaag normale opkomst vanaf
13u30.
Za 18 april Sint Jorisfeest
DF/ZV
Sint Joris, het klassieke verhaal over een
Koningrijk welke wordt geteisterd door een
draak!

Maar tijden veranderen, door alle Smog uitstoot
van de draak smelt al het sneeuw op de bergen,
staat het land onderwater en is het land gehuld
in donkere wolken Smog.
Gaan jullie Sint Joris helpen in zijn strijd tegen
de draak?
Van 13u30 tot 16u30 bij de Toermalijn

Za 18 april
WV
De wilde vaart heeft vandaag normale opkomst
vanaf 13u30.
Za 25 april
DF/ZV/WV
De dolfijnen, de overige zeeverkenners en wilde
vaart hebben vandaag normale opkomst vanaf
13u30.
Ma 27 apr KONINGSDAG
De Bornrif gaat weer varen vanaf de fast-ferry
steiger. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er
voldoende vrijwilligers nodig (wil je helpen meldt
je dan aan via activiteiten@scoutingjwf.nl).
Op http://trouwaanoranjekrimpen.nl/ is het hele
koningsdagprogramma te vinden.

Lange Termijn
Ma 4 mei: Dodenherdenking
za 6 jun: Lustrum feestavond (vanaf WV)
za 13 jun: Jungledag(DF)
za 27 jun: Slikslootrace(DF/ZV/WV)
vr 17 jul/ma 20 jul: Zomerkamp Dolfijnen
vr 17 jul/za 25 jul: Zomerkamp Zeeverkenners
vr 17 jul/za 25 jul: Zomerkamp Wilde vaart

Lopende Acties
JWF T-shirt, sweaters, pet of groepsdas
bestellen.
Indien je de volgende JWF kleding wil bestellen
neem dan contact op met uniform@scoutingjwf.nl
Trui(hoodie)
€ 26,00
T-Shirt
€ 9,00
Pet
€ 8,00
Groepsdas
€ 7,00
Van de sweater en/of T-shirt hebben we
diverse maten op voorraad, zit de juiste maat er
niet dan wordt deze in de volgende ronde besteld
(paskleding is altijd aanwezig).
Uniformenruil:
Tevens is er ook de mogelijkheid je oude
uniformblouse om te ruilen voor een grotere
maat. Er is een redelijke voorraad aanwezig
inclusief bijna nieuwe blouses.
Een blouse ruilen kan mits de in te leveren blouse
in goede staat is en gewassen, gestreken is en
insignes verwijderd zijn, m.u.v. naam van onze
groep label en scouting insigne.
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Eea is ook te koop voor als je niets te ruilen
hebt: blouse € 7.50, das € 2.00, pet € 2.00
Voor meer info: uniform@scoutingjwf.nl
Tijden van de (normale) opkomsten:
Dolfijnen:
zaterdag 13u30-16u00/16u30*
Zeeverkenners: zaterdag 13u30-16u30/17u00*
Wilde Vaart:
zaterdag 13u30-16u30/17u00*
Roverscouts:
Wisselend
(*) Tijdens zomertijd een half uur langer als
tijdens wintertijd

