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Scouting Luctor et Emergo, Arnhem 
 
B.E. Scoutinggroep, Regio Klein Gelderland 
 
Voor jongeren met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking 
 
 

 
 

Betreft: open middag 11 april 2015, clubhuis LUCTOR’S HONK   
 
 

Beste ouder, verzorger of belangstellende,            27 maart 2015 
 

Deze brief ontvangt u aangezien u de ouder of verzorgende bent van een van onze Welpen, 
Explorers of Stamleden. Of wellicht omdat u zonder een dergelijke directe binding belangstelling 
heeft in onze groep. En… omdat wij ieders hulp graag willen gebruiken. 
 

Naast dat we als vereniging diverse activiteiten organiseren voor onze leden, willen we ook graag als 
leiding en bestuur eens een contactmoment voor u en ons organiseren. Dit staat gepland op: 

Zaterdag 11 april 2015, van; 12.30 uur - 14.30 uur 
 

Veel van u spreken we slechts kort gedurende het halen en brengen van de Welpen, Explorers en 
Stamleden. Tijdens de weekenden en kampen is daar al iets meer ruimte voor, maar ook dan 
gebeurt dat slechts tussendoor. En voor een aantal van u is halen/brengen niet haalbaar, dus zijn de 
contactmomenten minimaal. Op deze manier kunt u nader kennismaken met ons als bestuur en 
begeleiding (Pivo’s), aantal jeugdleden en wij met u. 
Een Scoutingervaring in de vorm van b.v. stokbroodje bakken (op houtvuur), pionierobject maken of 
mini puzzel-/kompas-tochtje kunt u mogelijk ook die middag opdoen. Mocht het slecht weer zijn? 
Improviseren staat hoog in ons vaandel! 
 

Daarnaast is het contact tussen u en bijvoorbeeld andere ouders veelal zeer beperkt, en lijkt ons dit 
een uitgelezen moment om ook onderling kennis te maken, en ervaringen uit te wisselen. Voor de 
ouders/verzorgers van onze nieuwe Welpen (speltak sinds januari dit jaar gestart) is het een mooie 
gelegenheid ervaringen van anderen te horen en vernemen wij ook graag uw eerste indrukken. 
 

Vorig jaar hebben we door de enquêtes die u ingevuld heeft (als onderdeel van het groepsontwik-
kelingstraject) al enige input gekregen. Daaruit bleek dat u zich graag meer betrokken wilde voelen 
bij onze scoutinggroep. Enkelen van u gaven ook aan graag iets te willen doen voor de groep. 
Laten we dit moment ook voor deze betrokkenheid gebruiken. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat u mensen kent die het leuk zouden vinden een functie, rol binnen 
onze groep, groter of kleiner te willen bekleden. Nodig hen uit, neem ze als uw en onze gast mee. 
 

Ten slotte; laat dit een moment zijn om de vragen te stellen die u wellicht heeft. En mocht u deze 
niet hebben, laat u dan verrassen door de activiteiten, en neem eens de tijd om in en rond ons 
clubhuis te zijn. U bent zowel zonder als met scoutingjeugdlid van harte welkom deze middag. 
 

Hopelijk tot de 11de april, u bent welkom ! 
 

Met vriendelijke scoutinggroet, ook namens onze begeleiding en Pivo’s, 
 

Het bestuur van Scouting Luctor et Emergo 
Rengers van Griethuizen, Wil Hogenstijn, Wout Lemmens en Aaldert Wolters. 
 
Ps. Aanmelding niet noodzakelijk, maar wel zeer handig voor ons om te weten t.b.v. de organisatie.  


