Hallo Orca's en Ouders,
In de weken rond de start
van het zomerseizoen is er
altijd een hoop te doen, de
boten afmaken en veel
activiteiten, dus veel
informatie voor jullie!

☺

Jantje Beton
Zoals elk jaar doen wij weer
mee met de collecte voor
Jantje Beton. Hiermee
steunen wij het goede doel
en zorgen we voor geld in
de pot van de Orca’s. De
helft van het opgebrachte
geld gaat naar Jantje Beton
en de andere helft is voor de
Orca’s!
Op vrijdag 8 maart zullen
we beginnen met collecteren.
We verzamelen tussen
19:00 en 19.15 uur bij de
Albert Heijn op het
Evertseplein en zullen tot
uiterlijk 20:30 collecteren.
We zoeken nog ouders die
deze avond met de leiding
mee willen lopen om de
collecte in goede banen te
leiden. Opgeven hiervoor
kan via de e-mail bij Esther.
We verwachten dat elke
Orca beide keren aanwezig
zal zijn.
Zaterdag 9 maart zullen wij
om 09.30 voor het Fort
verzamelen om dan ook te
collecteren. Zorg ervoor dat
je op de fiets komt en een
compleet Scout-Fit aan hebt
(dit is inclusief pet!). Tip: doe
er een trui onder!
Bezem in de Mast
Ook dit jaar is er weer
Bezem in de Mast op 16
maart voor de Orca’s (onze
jaarlijkse schoonmaakactie
in de Bernisse die de
havenkosten drukt).
Informatie over waar en
hoelaat we verzamelen volgt
zo spoedig mogelijk!

Scout it Out!
Zaterdag 30 maart staat de
Scout it Out! weer op de
planning. Ook dit jaar hopen
we natuurlijk dat er weer
veel nieuwe leden en
vrijwilligers zich bij ons
aanmelden!
We zullen verzamelen om
12.30u op het
winkelcentrum bij de fontein
voor de Xenos in compleet
uniform!! Deze dag zal
ongeveer duren tot 15.30.
Vergeet daarom niet om
drinken mee te nemen!
St. Joris
Zaterdag 13 april is de dag
van de jaarlijkse St. Joris
viering. Dat Joris de draak
versloeg mag natuurlijk ook
gevierd worden.
Dit jaar wordt St. Joris op
Oosterland gehouden. De
opkomsttijden en het
programma hiervoor volgen
later!
Speciaal Orca Weekend
Omdat het weekendje de
laatste jaren zo goed is
bevallen, hebben we hem dit
jaar weer gepland!
Op vrijdagavond 10 mei
verzamelen we om 20:00 bij
de Hartelgroep in
Spijkenisse (Drogendijk 33,
3205 LH Spijkenisse).
Zaterdagmiddag om 15:00
uur kunnen de Orca’s weer
opgehaald worden.
Wat we gaan doen blijft nog
even een verrassing!
Een inschrijflink voor SOW
zal z.s.m. volgen via de mail!
Zeilopkomsten
Na het winterseizoen gaat
het zeilseizoen weer
beginnen!! Omdat het
onderhoud van de boten dit
jaar op Oosterland gebeurd
is het nog onduidelijk

wanneer ze klaar zijn om te
kunnen gaan zeilen.
Zodra dit kan, volgt er
hierover een mail naar alle
ouders.
De opkomsttijden zullen
dan weer van 9.30u12.30u zijn op het ZVC
Oosterland.
Het is natuurlijk het
handigst om onderling
weer afspraken te maken
over het brengen en halen.
Koningsdag &
Dodenherdenking
Op 27 april wordt in
verband met Koningsdag
de vlag gehesen bij het
Gemeentehuis. Al jaren is
Scouting Hellevoetsluis
daarbij en we zouden het
erg waarderen als er ook
Orca’s komen. We
verzamelen waarschijnlijk
om 09:45 voor het
Gemeentehuis in complete
scoutfit. Kijk hiervoor in de
agenda op de website van
Scouting Hellevoetsluis.

www.scoutinghellevoetsluis.nl
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uis.nl
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rick@scoutinghellevoetsluis.nl
Kevin Friso
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Jochem van Waarde
jochem@scoutinghellevoetslui
s.nl
Tom de Koning
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Vergeet je niet af te
melden als je er niet bent!

Op 4 mei is het weer de
jaarlijkse Dodenherdenking.
Ook hier zijn we ieder jaar
bij. Als er Orca’s willen
komen, kunnen ze om
18:45 naar de dienst in de
kerk van Nieuwenhoorn
komen of om 19:45 buiten
verzamelen voor de stille
tocht.
Mocht je hierbij aanwezig
zijn verwachten wij jullie in
compleet Scout-Fit (dit is
mét pet).
Truien/T-shirts
Wij zijn er nog niet aan toe
gekomen om de truien/Tshirts te bestellen. Hier
wordt zo snel mogelijk
werk van gemaakt zodat
straks alle Orca’s een
mooie trui of T-shirt
hebben.

Like ons op
Facebook!

Sommige zullen het
misschien al gezien hebben
bij de leiding of de andere
Orca’s, maar we hebben
een eigen shirt en een eigen
trui/vest. Met op de
achterkant het logo van de
Orca’s en op de voorkant
staat je eigen naam!
Hartstikke leuk natuurlijk om
naast je uniform te kunnen
laten zien dat je een trotse
Orca bent!
Vragen/Afmelden
Indien er vragen zijn, schiet
ons even aan of stuur ons
een mail. Bellen of
Whatsappen kan natuurlijk
ook!

Met vriendelijke Scoutinggroet,
Rick, Jochem, Kevin, Esther & Tom

Vergeet je niet af te
melden als je er niet bent!

Agenda:
08-03
Collecteren Jantje Beton

13-04
Sint-Joris

19:00-20:30 Evertseplein

20-04
Opkomst Fort
10:00-13:00

09-03
Collecteren Jantje Beton
9:30-13:00 Op het Fort
Vergeet je fiets niet!
16-03
Bezem in de Mast
23-03
Opkomst Fort
10:00-13:00
Fortschoonmaak na opkomst!
30-03
Scout it Out!
Bij de Xenos op het winkelcentrum
12:30-15:30
06-04
Opkomst Fort
10:00-13:00

27-04
GEEN OPKOMST
i.v.m. meivakantie
9:45 vla hijsen bij het
gemeentehuis!

