Sagara Satrya’s Oegstgeest
Mariahoevelaan 2b 2343 JA Oegstgeest

Steunstichting Scouting Regio Hollands Midden
Ter attentie van de heer Geert Slegtenhorst, penningmeester

24 mei 2016 heeft de Stichting Sagara Satrya’s een aanvraag ingediend bij de Steunstichting Scouting
Regio Hollands Midden. De activiteit betreft de reünie voor het 70-jarig jubileum van de Sagara’s. Als
scouting vereniging wilden wij ons profileren bij de Sagara Scouts, de ouders, hun gezinnen, vrienden
en vriendinnen, voormalige scouts van de Sagara Satrya’s, omwonenden en overige
belangstellenden. Daartoe is een open dag georganiseerd met aansluitend een barbecue voor leden,
oud-leden en genodigden.
De zaterdag ving vroeg aan met nostalgische boottochttochten voor oud-leden en ouders over de
Leede, de Grote Sloot, het Joppe en andere kager plassen. ’s Middags werd er gevaren met ouders en
andere belangstellenden, kleinere tochten vanaf de haven aan de Mariahoevelaan over het
Oegstgeester Kanaal terwijl de kinderen een speurtocht hadden binnen de Gemeente Oegstgeest.
Tijdens deze Vossenjacht hebben de Sagara’s zich gepromoot en geprofileerd in Oegstgeest en
kregen de scouts veel reacties. Na terugkomst op het scoutingterrein waren er spelactiviteiten, een
springkussen en een goochelaar. De muziek draaide alvast warm met “kindermuziek”. De gehele dag
werd er gratis thee, koffie en limonade geschonken samen met feestelijke taartjes om onszelf en de
genodigden te vermaken. De overige consumpties konden worden betaald met Sagara “70” munten.
Na de middagactiviteiten werd het feestterrein een barbecue veld. De muziek paste zich aan de
doelgroep aan. Alhoewel een flink aantal kinderen bleef. Ook meldden de omwonenden zich om te
feliciteren en complimenteerden de Sagara’s met de gezelligheid rondom de haven de gehele dag.
Het organisatiecomité heeft via de sociale media Facebook, WhatsApp en de internetsite Sagara.nl
de dag gepromoot. Via de e-mail zijn de concrete vorderingen in de voorbereiding, aankondigingen
en uitnodigingen gebombardeerd.
Een zeer geslaagde dag voor de scouts en vrienden, hun families de leiding en oud-leden.

Armando van Arend,
penningmeester Stichting Sagara Satrya’s Oegstgeest

