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De vorige nieuwsbrief is alweer een tijd geleden. Bij deze de laatste info speciaal voor 

leden en ouders. 

Gezocht: talent met de naaimachine voor onze groepsdassen

Onze groepsdassen worden zelf gemaakt. Helt einde van de voorrad is in zicht, dus we 

zoeken iemand die deze voor ons wil maken. Het is geen ingewikkelde klus en de stof kan 

op elke naaimachine genaaid worden. Jaarlijks hebben we er ongeveer 15 nodig. Wil je 

helpen? Stuur een mailtje naar bestuur@scoutingkizito.com  of laat het even weten aan de 

leiding. 

PS geen naaitalent maar wil je de groep wel helpen? We

zoeken ook nog iemand voor beheer en onderhoud van de 

website,  het verzorgen van deze nieuwsbrief en als 

oudervertegenwoordiger.

Nieuwe leiding

Als groep zijn we nergens zonder de leiding. We zijn dan ook heel blij met Bart Houbraken 

als nieuwe leiding bij de scouts, hij idraait al weer een tijdje mee en is geïnstalleerd tijdens 

het scoutskamp in juni. Hiernaast zijn er nog meer nieuwe gezichten bij de groepen: Loes, 

Fleur en Anne zijn zich aan het oriënteren. Denk je zelf ‘dat lijkt me wat’, of ken je iemand 

laat het ons weten! Nieuwe leiding is altijd welkom.  

Kleding over?

Heb je scoutingkleding over (een uniformblouse of je Kizito T-shirt/trui) en weet je niet wat 

je er mee moet? Wij zijn er blij mee, we geven ze graag door aan leden/ouders die ze goed

kunnen gebruiken. Inleveren kan via de leiding. Alvast bedankt!
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SpeelNatuur - update

Jullie hebben vast het één en ander gehoord over ons SpeelNatuur

project. Met dit project willen in het bos langs de Molenheide extra

speelmogelijkheden creeëren voor onze groep. De SpeelNatuur-

werkgroep heeft ondertussen wensen opgehaald bij de leden en

leiding en zelfs een eerste schets gemaakt. 

We zijn nu in overleg met de gemeente die eigenaar en beheerder 

van het bos is. We hopen komende winter de eerste speelelementen te kunnen plaatsen. 

Start nieuwe seizoen

Nog een paar opkomsten en dan zit dit scoutingjaar er weer op. Noteer in je agenda alvast 

10/11 september, dat wordt de eerste opkomst van het nieuwe jaar. 

Voor de kinderen die gaan overvliegen; de eerste opkomst is met de speltak waar je nu 

zit, vanaf de tweede week ben je welkom bij je nieuwe speltak. 

Vanaf de eerste opkomst gaan we weer terug naar onze originele tijden op de zaterdag. 

De Bevers en Welpen hebben opkomst van 10.30 – 12.30

We wensen jullie alvast een fijne en veilige vakantie toe.


