
Onderwerp: Open Dag Scouting Uithoek Zaterdag 7 september 2019. Verantwoording aanvraag.  

 

Beste Scouting Regio Hollands Midden, 

 

Bij Scouting Uithoek hebben we op 7 september een mooie open dag georganiseerd op ons eigen 

terrein. Dit was onderdeel van de Open Dag van de Vrienden van Park Zegersloot, waarbij er door het 

hele park bij allerlei verenigingen in het Park activiteiten konden worden gedaan. Bij ons zijn 

kinderen van verschillende leeftijden gekomen. Het werd ongepland ook een echte familiedag, 

omdat meerdere leden trots aan hun broertje, zusje of vader en moeder wilde laten zien wat er bij 

scouting wordt gedaan. En ze konden het gelijk zelf ervaren. 

Er zijn ongeveer 30 mensen van buitenaf gekomen en 6 kinderen op de wachtlijsten gekomen bij de 

Welpen en Kabouters. In totaal hebben we ruim 100 man vermaakt op de Open Dag. Een mooi 

resultaat van een evenement op eigen terrein. 

Iedereen die bij De Uithoek is langsgekomen heeft een mooi sleutelhanger kompas gekregen, met 

daarop de wervende tekst: “Waar ga je heen? www.deuithoek.nl”. Hiervoor is de subsidie 

voornamelijk aangevraagd. 

Wat kon je tijdens deze open dag doen? 

 Vallend ei beschermen  Met allerhande materialen, leef je uit… 

 Flessenschieten Altijd spannend! 

 Sumo Worstelen Niet te doen 

 Broodje bakken  Lekker! 

 Takje schilderen Een kunstwerk voor thuis 

 Snoephappen  Lekker vies  

 Touwtrekken  Eindelijk fijn om zwaar te zijn 

De dag werd afgesloten met een vrijwilligers BBQ voor de hele club en de Ultralight Uithoek Games. 

Met lichtgevende attributen hebben de stafteams onderling een competitie afgewerkt om het beste 

stafteam te bepalen. De Welpenleiding wonnen de kleine ‘Uithoek Cup Met De Grote Oren Zonder 

Franse Lelie’. Daarna is er afscheid genomen van verschillende vrijwilligers.  

Het ereteken is daarbij uitgereikt aan Pim vd Zon en Robert Vaane voor de vele jaren inzet tot aan 

het bestuur als laatste stap. 

Deze dag heeft een mooie bijdrage gehad aan de opening van het seizoen, de eenheid van de club, 

het laten zien aan de familie en aan Alphen wat Scouting Uithoek te bieden heeft. 
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