


ALGEMEEN 
HOROSCOOP 

Welkom in de eerste editie van 2022! 

Na het grote succes van alle edities in 2021 

hebben we besloten om door te gaan. 

 

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook 

nieuwe verhalen. Helaas is de jaarwisseling 

niet uitgepakt zoals we hadden gehoopt en 

kon de nieuwjaarsinstuif niet doorgaan. 

Inmiddels ziet het ernaar uit dat het de 

goede kant op gaat. De verkenners hebben 

net hun molkamp gehad en binnenkort 

staat NL DOET op de agenda. Ook de start 

van de bevers in april is geweldig nieuws! 

 

We hebben de afgelopen twee jaar 

ontzettend veel gevraagd van onze actieve 

leidingleden en daarvoor zijn we ze enorm 

dankbaar!  

 

Nu het weer mogelijk is om ook ouders te 

ontvangen hopen we dat er zoveel als 

mogelijk op 12 maart komen helpen tijdens 

NL DOET want het is hard nodig! 

DE EERSTE EDITIE 

JAARKALENDER 

EERSTE BEVEROPKOMST 

Klik hier voor de gehele kalender! 

2 APRIL 

9 APRIL 

27 APRIL 

7 MEI 

RAM 

Wie met een kampvuur speelt moet op de 

blaren zitten. 

 

 

STIER 

Je leven draait op het moment net zo snel 

als wind. 
 
 

TWEELING 

Je lijkt vast te zitten als een roer in een 

fuik, maar ook daar kom je met hulp uit. 

 

 

KREEFT 

Na regen komt zonneschijn, nog even de 

handen uit de mouwen en dan kan je zo 

weer pronken op de plassen. 

 
LEEUW 

Laat geen kans voorbij gaan deze periode, 

je weet maar nooit wat er achter de bomen 

schuilt. 

 
MAAGD 

Soms is een manoeuvre lastig, maar je 

moet dan ook goed je best doen om gan 

koers te kunnen veranderen. 

 
WEEGSCHAAL 

Oost west, thuishaven best. 

 

 
SCHORPIOEN 

De liefde laat zich van z'n beste kant zien, 

met wie ga jij deze maand op avontuur?  

 

 
BOOGSCHUTTER 

Pak je kans, hoe onstuimig het water ook 

lijkt, je moed zal je belonen.  

 

 
STEENBOK 

Door de bomen zie je het bos niet meer, 

maar gelukkig leiden alle wegen naar  

Rome.  

 
WATERMAN 

Kijk eens verder dan de pad de pad lang is, 

wie weet wat voor avontuur er op je wacht.  

 
VISSEN 

Als je echt niet uit een knoop komt, kan je 

de lijn nog altijd doorknippen. 

KOM EENS KIJKEN! 

 

 

Goed nieuws! Vanaf 2 april 

organiseren wij ook leuke activiteiten 

voor kinderen van 5 tot 7 jaar op de 

zaterdagochtend.  

 

Deze nieuwe speltak  

noemen we de bevers en  

is zowel voor jongens als  

voor meisjes! De bevers  

hebben iedere zaterdag- 

ochtend opkomst van  

11:00 tot 13:00. 

Liene (verkennerleiding) en  

Kelly (padvindsterleiding) zullen  

                       deze nieuwe speltak     

                           opstarten met nog een  

              aantal enthousiaste  

       leidingleden, kortom 

        leidingervaring  

      genoeg!  

 

                        Zien we jou op 2 april?  

Wij hebben er in ieder geval veel zin in! 

GEEF JE HIER OP! 

 

 

Jullie hulp is hard nodig op zaterdag 

12 maart tijdens NL DOET! 

 

Vanwege alle corona maatregelen is       

er veel werk blijven liggen, denk hierbij 

aan kleine of juist grote klussen maar ook 

opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. 

Daarnaast is er de afgelopen jaren te veel 

op de schouders van onze actieve 

leidingleden beland, ook daarom doen    

we nu een oproep aan alle ouders en 

stamleden om op zaterdag 12 maart     

mee te helpen! 

 

We zorgen voor koffie en thee om 9.00. 

In de middagpauze staat een kop soep 

klaar, met een paar simpele maar 

voedzame boterhammen. Het is uiteraard 

ook mogelijk om een gedeelte van de dag 

te komen helpen! Wij zijn er tot 17:00. 

OPROEPJES 

OVERVLIEGEN 

POFFERTJESVERKOOP 

OPEN DAG 

https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/
https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/
https://www.cornelisdehoutman.nl/kom-eens-kijken/
https://www.cornelisdehoutman.nl/oproepjes/
https://www.cornelisdehoutman.nl/oproepjes/


MEER INFORMATIE? 

BEVERS 
WAT ZIJN DE BEVERS? 

 

Bij de bevers ga je één keer per week op zaterdag samen 

leerzame, leuke, spannende en gezellige spellen doen,       

in het bos en rond het water. Elke zaterdag is een nieuw 

avontuur voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar die      

houden van uitdaging, avontuur en leerzame activiteiten!  

De bevers doen samen leuke activiteiten in de natuur en 

spelen in een fantasiedorp. De bevers hebben geen       

kampen in tegenstelling tot alle andere speltakken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bevers kan je ook een paar keer per jaar insignes   

verdienen. Een insigne is het bewijs dat laat zien dat je      

creatief bent, kennis hebt over de natuur of een  

andere vaardigheid hebt.  

 

Check hier welke insignes je allemaal  

kan behalen! 

 

 

 

 

Wekelijkse opkomst 

De bevers hebben elke zaterdag van 11:00  

tot 13:00 een opkomst. Bij de opkomst beleef  

je elke week een nieuw avontuur. Speurtochten,  

knutselen, thema-figuren die langs komen? Niets is te gek 

voor deze speltak! Buiten de vele verschillende spellen zal 

je elke zaterdag optrekken en samenwerken met tientallen 

leeftijdsgenootjes. Samen maken we er iedere week een 

feestje van. Bij de bevers bieden we verschillende  

activiteiten zodat ieder kind kan blijven ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Thema`s 

Bij de bevers hebben we verschillende thema’s die eens     

in het jaar terugkomen. De bevers maken kennis met de      

verschillende thema’s en de passende activiteiten.             

Na afloop van zo’n thema, verdienen ze een mooi insigne!  

                 De verschillende insignes kunnen ze sparen en 

                     op hun uniform maken, zo krijgen we steeds  

                         mooiere en vollere uniformen. 

 

                        Logeerbever 

                      Wij hebben ook onze grote knuffel vriend              

                    ‘Boris de logeerbever’. Boris gaat iedere week 

                 met een bever mee naar huis, hier gaan ze de 

grootste avonturen beleven. Aan het einde van de week 

schrijft Boris al z’n avonturen in zijn dagboekje zodat wij dat 

tijdens de opkomst met z’n alle terug kunnen lezen.  

Wij zijn nu al benieuwd naar Boris zijn avonturen!  

ONZE LEIDINGLEDEN 

INSIGNES BEVERS 

 

Onze leidingleden (van links naar rechts): 

Jesper Sliedrecht, Liene van Veen, Meijs van Vliet, Amber Langbroek,  

Kelly Lorius. 

                                                   De leiding komt altijd graag even op bezoek bij  

                                                      de ouders van nieuwe bevers. Zo weten de  

                                                           ouders wie de leiding is en andersom. 

 

                                                              Liene (verkennerleiding) en Kelly   

                                                                (padvindsterleiding) zullen  

                                                                  deze nieuwe speltak     

                                                                  opstarten met de  

                                                                  andere enthousiaste 

       leidingleden, kortom 

                 leidingervaring genoeg!  

 

KOM 3 KEER GRATIS KIJKEN! 
 

Wij hebben er ontzettend veel zin in om deze nieuwe 

speltak op te starten, maar dan hebben we natuurlijk wel 

heel veel nieuwe leden nodig! 

 

Ken of ben je iemand die interesse heeft in deze nieuwe  

speltak voor jongens en meisjes van 5 to 7 jaar? Meld je  

dan snel aan voor onze eerste opkomst op 2 april! 

 

         Net zoals bij alle andere speltakken mag je  

    bij ons ook tot 3 keer gratis meelopen?  

     Kan je niet op 2 april? Geen probleem,  

       kies gerust een andere datum om mee te kijken! 

 

 

 

      Wij vertellen je graag meer over deze nieuwe speltak voor jongens en  

 meisjes van 5 tot 7 jaar! De meeste informatie kan je vinden in deze editie 

  van het ledenblad of op onze website. Mocht je toch nog vragen hebben, 

   neem dan gerust contact met ons op via de mail.  

 

 

 

Sinds kort kan je ook alle informatie van elke 

speltak vinden op onze website. Ook wij hebben 

een boekje opgesteld waarin je alle handige  

informatie op een plek kan vinden. We hebben 

een boekje voor als je overweegt om lid te  

worden of om een keertje te komen kijken. 

Ook hebben we een handige informatie flyer 

voor als je net nieuw bent bij de bevers.  

Hierin vind je alle nodige informatie zoals  

noodnummers en wat je allemaal nodig hebt. 

KOM EENS KIJKEN! 

INFORMATIEBOEKJES 

MAIL ONS DIRECT 

https://www.cornelisdehoutman.nl/5-7-jaar-bevers/#insignes
https://www.cornelisdehoutman.nl/kom-eens-kijken/
https://www.cornelisdehoutman.nl/informatieboekjes/
mailto:bevers@cornelisdehoutman.nl


WELPEN 
WIL JIJ EEN ZAKMES INSIGNE? 

 

Het meest geliefde insigne van de jungle is het  

zakmes insigne! Wanneer een welp dit insigne  

haalt, weet hij niet alleen hoe je een zakmes  

veilig gebruikt, maar mag hij ook het zakmes  

gebruiken! Het zakmes insigne word door elke  

welp apart van elkaar gehaald. 

 

Om dit insigne te halen moet een welp ook nog voorbereid 

zijn. Een welp moet namelijk een zakmes hebben (het liefst 

met meerdere soorten tools eraan) en een tak. Daarnaast 

moet een welp ook weten wat elk onderdeel van het zakmes 

is, en hoe je dit gebruikt (tijdens survival). De welp moet ook 

weten hoe je hem veilig kan gebruiken voor het maken van 

een speer en in de buurt van anderen. Ten slotte moet de 

welp ook weten hoe je een zakmes schoonmaakt aan de 

hand van heet water en hoe je kan zien dat hij schoon is.  

 

Het zakmes insigne word gehaald op de opkomst tijdens 

een spelletje. Als je een zakmes insigne wilt gaan halen, is 

het belangrijk om dit door te geven aan de leiding (het liefst 

aan Akela of aan Kichi). Tijdens een opkomst mogen er 

maximaal 4 welpen proberen deze te halen.  

De rest van de welpen die hem willen halen  

komen dan een week daarna aan de beurt.  

Wees er snel bij als je hem wilt halen! 

 

TIP! Als je het insigne hebt behaald kan  

je deze bestellen via onze webshop,  

let wel op dat je deze alleen besteld als  

de leiding dit tegen je heeft gezegd! 

KICHI 
WELPENLEIDING 

KICHI`S CLUB 
 

SINDS WANNEER ZIT JE BIJ DE HOUTMAN  

EN HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Ik zit als sinds m’n tiende bij de scouting. Ik ben hier          

    gekomen door mijn zus. In het begin vond ik het      

          eigenlijk niet zo leuk, maar gelukkig ben ik  

       gebleven en werd het heel leuk! 

 

       WAT DOE JE BUITEN SCOUTING? 
        Ik doe de opleiding toegepaste psychologie,  

        spreek af met vriendjes, ben een superheld 

       in de nacht, en zit op atletiek.  

 

               WAT IS JE LEUKSTE HERRINNERING? 

       De vriendschappen die ik hier heb gemaakt.  

       WV kamp naar Sneek was mijn lievelingskamp  

      omdat we lekker konden feesten met elkaar. 

 

WAAROM BEN JE WELPENLEIDING? 
Ik kan niet zeilen en met de welpen is het altijd een           

uitdaging. Met heel het team en de welpen lekker keten, 

nieuwe welpen leren kennen en vaardigheden leren. 

 

           HOE STELLEN WE OP? 

 

 

Als iedereen in de kring staat roept de leiding: “Horde staat”.  

Alle Welpen gaan dan netjes staan met handen langs hun  

lichaam en met de voeten naast elkaar. Vervolgens roept  

de leiding de gids en helper van het dienstnest naar voren  

voor het hijsen van de vlag.  

 

    Welpen Saluut  

        Zodra de vlag omhoog gaat roept de leiding: “Horde 

          Saluut”. De Welpen maken dan met hun rechter-

                    hand een saluut naar de vlag. Het saluut maak je     

     met je wijs- en middelvinger gespreid (net als een 

     gespitste oor van een wolf) en de duim op de pink 

            en ringvinger.  Als de vlag bovenin is, zegt  

           de leiding: “Saluut af”, en de handen mogen dan 

          weer naar beneden. De gids maakt het touw van  

       de vlag vast en salueert net als de helper vervolgens 

    naar de vlag. 

 

De gids en de helper lopen terug de kring in en op het moment dat ze terug zijn 

pakt de leiding die opent de totem en zet hem op de grond. Door de totem op 

de grond neer te laten komen geeft de leiding aan dat je door je benen moet 

zakken en op hurken moet gaan zitten met je benen naar buiten en met twee 

vingers (wijs- en middelvinger) aan iedere hand op de grond.  

 

Om Akela te begroeten roepen alle welpen ‘’Akela, wij doen ons best’’.           

Als een ander leiding opent (bijvoorbeeld Chikai) roepen alle welpen              

vervolgens: “Chikai, wij doen ons best”. Daarna springen de welpen op  

en maken met twee handen twee ‘wolvenoren’ net als bij de vlag.  

 

De gids van het dienstnest roept zo hard als hij kan  

“Djb, djb, djb, djb” en knikt daarbij met z’n hoofd in vier  

richtingen. Na de laatste ‘djb’ gaat de linkerhand  

omlaag en roepen alle welpen: “Wij dob, dob, dob,  

Woef!” bij “woef’ doen alle Welpen eens stap naar  

voren met de rechter voet en stekken de  

rechterarm en hand met de vingers gespreid.  

Na ‘woef’  gaan de Welpen weer in de houding  

staan en zegt de gids de Welpenwet. 
 

Djib staat voor doe je best 

Wij Dob staat voor wij doen ons best. 

€2. 49 NIEUW! 

VAARDIGHEIDSINSIGNE 

NIEUW! INSTALLATIEPAKKET 
 

Sinds kort kan je via onze webshop voor de bevers, welpen en verkenners een 

installatiepakket bestellen! In een installatiepakket zitten alle insignes die  

je nodig hebt voor je installatie.  

Je kan zelf bij de welpen en  

verkenners kiezen of je er 

ook een dasring bij wilt. 

Ook vind je op onze  

webshop de website waar 

je een uniform of das kunt  

bestellen en waar alle insignes 

op je nieuwe uniform horen! 

Zo heb je alle informatie die je nodig  

hebt als je nieuw bent bij een speltak 

handig op een plek! 

https://www.cornelisdehoutman.nl/vaardigheidsinsigne-welpen/


VERKENNERS 
 

Afgelopen maanden zijn alle verkenners  

en de leiding hard bezig geweest met  

het klussen aan de boten. Alle boten  

konden nodig een nieuw laagje verf  

gebruiken. En ook het rondhout had  

wat liefde nodig. Na het harde werken  

komt dan eindelijk de einddatum in zicht.  

Komende week zetten we de laatste  

puntjes op de i en dan kunnen de boten  

volgens de planning zaterdag 12 maart weer  

te water gaan. Het zeilseizoen kan weer van start! 

          WINTERSEIZOEN WIE IS DE MOL? 

 

Vanaf nu vind je alle handige informatie op een plek! Als je 

net nieuw bent bij onze waterscouting of overvliegt naar een 

andere speltak krijg je de speltakinformatie toegestuurd.  

In deze speltakinformatie vind je alle informatie die je nodig 

hebt voor jouw nieuwe speltak! Denk hierbij aan nood-

nummers, wat je allemaal moet meenemen, de agenda en 

activiteiten van deze speltak en nog veel meer.  

Deze handige informatieboekjes kan je nu ook op onze  

site vinden zodat je gemakkelijk even iets kan opzoeken. 

Check ook onze jaarkalender zodat je weet welke data je 

vrij moet houden voor leuke evenementen.  

 

Klik op de button en check alle speltakinformatie! 

 

 

 

 

NIEUW! SPELTAKINFORMATIE 

 

Elke voorjaarsvakantie vindt bij de verkenners het  

ventjeskamp plaats. Dit kamp is speciaal bedoeld  

voor de jongste verkenners van de groep.  

Afgelopen weekend was het dan weer zo ver.  

Het kamp stond in het thema van wie is de mol.  

De verkenners hadden een gezamenlijk doel;  

de mol ontmaskeren. Tijdens verschillende  

spellen kon er geld worden verdient voor in de pot.  

De verkenners deden hard hun best om zoveel  

mogelijk geld te verdienen en de mol deed  

hard zijn best om dit zo goed als mogelijk  

tegen te werken.  

 

DAG 1 
De eerste avond begon met het laserspel. De verkenners moesten de lasers 

ontwijken en het geld wat verstopt lag met hun eigen naam erbij meenemen. Dit 

spel werd gevolgd door een roulette spel. Tijdens dit spel konden er jokers en 

geld verdient worden. Iedere verkenner heeft een molboekje gekregen en al na 

de eerste avond stonden deze vol met belangrijke informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 2 
Onder het genot van een lekker ontbijtje kon de tweede dag van het kamp be-

ginnen. Onderling werden er al verdenkingen uitgesproken en iedereen was op 

zijn hoede. Na het ontbijt zijn we met zijn allen naar de binnenstad van Gouda 

gefietst. Eenmaal aangekomen kon het eerste spel van de dag van start gaan. 

De groep werd in kleinere groepjes verdeeld en ieder groepje kreeg een enve-

loppe mee. In deze enveloppen zat ⅓ van een geldbedrag. Aan de verkenners 

om langs de verschillende gebouwen te gaan en de andere delen van het geld-

bedrag te vinden.  

 

Hierna gingen ze op fotojacht op zoek naar de juiste locatie en bijgevoegde 

kleur. Om met deze informatie een juiste cijfercode te raden. Tijdens de lunch 

konden de verkenners weer even bijkomen en zich klaarmaken voor de test en 

executie die hierna volgde. De dag is afgesloten met een XXL woordzoeker en 

een vuurproef.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 3 
De derde en laatste dag van het kamp brak aan. Nog steeds was de mol onder 

de radar gebleven. tijdens deze laatste dag hebben we een kaartspel met troe-

ven gespeeld, estafette gelopen en geprobeerd de pot te verdubbelen. De dag is 

afgesloten met een test en executie. Hieruit kwam dan eindelijk het verlossende 

antwoord; Kjeld was de mol en Rick had hem al een tijdje bovenaan zijn ver-

dachte lijstje staan. Rick is dan ook de winnaar en gaat met een goed gevulde 

pot van 7.460 euro naar huis. 

 

Het klinkt nog ver weg, maar tijdens Hemelvaart vinden er 

alweer twee kampen plaats. Het kader reist af naar de 

Kagerplassen om daar wedstrijden te varen. De ventjes 

hebben tijdens Hemelvaart ontmoeting met de regio.  

Omcirkel alvast de volgende data in je agenda! 

Kaagcup - Kader:  26 mei t/m 29 mei 

Ontmoeting - ventjes:  26 mei t/m 28 mei 

ONTMOETING & KAAGCUP 

CHECK ALLE FOTO`S 

https://www.cornelisdehoutman.nl/informatieboekjes/
https://flic.kr/s/aHBqjzDW8V


 

WILDE VAART 
Hallo allemaal hier zijn we weer, ook wij van de  

WV zijn tijdens storm Eunice niet weggewaaid  

en na lang wachten zijn we weer terug met  

de nieuwste weetjes van de WV! 

 

Er is de afgelopen tijd door lockdowns  

eigenlijk niet veel gebeurd bij ons.  

In december was het af lassen van  

het jaarlijkse pannenkoeken kerstgala  

natuurlijk een grote teleurstelling voor  

iedereen maar vooral voor de WV die  

bloed zweet en tranen had gestoken in  

de organisatie van dit geweldige feest.  

Maar wees niet getreurd volgend jaar gaan we  

er met zijn allen weer wat moois van maken. Binnen de onze groep 

hebben we gelukkig Kerst kunnen vieren met een versierde kerstboom.  

 

    Dan veel leuker nieuws; we staan als WV in 

       grote getale ingeschreven voor NAWAKA!  

         Voordat we van de zomer daadwerkelijk met 

           zijn allen op kamp kunnen moet er nog veel 

            gebeuren. Zo hebben we bijvoorbeeld nog 

             een aantal tenten en kookgerei nodig  

             maar dat gaan wij uiteraard regelen.  

            Wij hebben er nu al kei veel zin in!  

           Daarbij moeten natuurlijk ook onze  

          prachtvletten weer zeilklaar gemaakt  

        worden zodat we ze te water kunnen laten.  

     Na een kleine tegenslag bij het verven van  

        de blauwe rand zijn we een opkomst bezig  

geweest met herstellen, en kunnen we nu weer verder met onze  

eindsprint richting het zeilseizoen. Bijna alles is voorbehandeld dus  

dat is een kwestie van een laagje verf! Ook zijn we begonnen met het  

aanslaan van de masten en is ons houtwerk ondertussen afgerond.  

We hopen dus snel weer te kunnen zeilen want dat blijft toch verreweg 

het leukste. 

Wat ons lokaal betreft zijn we ook weer een stapje dichter bij ons  

einddoel. Nu de verf op de muren staat te shinen hebben  

we nu ook al een tijdje lekkere verwarmingen,  

geen overbodige luxe rond deze tijd van het jaar.  

Recent is ook ons nieuw gelegde deel riolering  

aangesloten op het bestaande riool.  

Nu het putje en de afvoer voor de keuken  

hangen is het tijd om te gaan beginnen  

aan het skelet waar ons keukenblad op  

kan en stromend water/gas! Het nu al  

mooiste lokaal van de Pad maar we zijn  

nog lang niet klaar. Dan zijn we helaas  

al weer aan het einde van deze WV  

rubriek gekomen. Natuurlijk zijn we er  

de volgende keer weer met een  

uitgebreide update over de stand van  

zaken binnen de wv. Voor nu een behouden  

vaart en nog een gelukkig nieuw jaar!  

EEN UPDATE VAN DE WILDE VAART HET NIEUWE LOKAAL 

Ook heeft er nóg een bootje entree gemaakt binnen de wilde vaart,  

een mooie motorvlet die CdH gekregen heeft van de provincie.  

Deze boot kwam aan in een geel / blauw / 

rood / witte kleurencombinatie en heeft  

daarna het nodige onderhoud gekregen.  

Ondertussen heeft hij meerdere lagen  

gekregen in de bekende houtmankleuren  

met een kleine twist, een zwarte rand.  

 

Ook is er een vlaggenstokhouder tegen  

de spiegel gelast en zijn we op het  

moment bezig met het maken van  

een set vlonders. Wij hopen deze zomer  

hiervoor een buitenboordmotor te hebben 

om deze boot te gaan gebruiken tijdens  

opkomsten, zomerkampen en nog veel  

meer! Zo kunnen we nog veel meer  

mooie momenten beleven. 

EEN NIEUW BOOTJE 

WEBSHOP 
€29. 99 

HOUTMANTRUI 

€9. 99 NIEUW! 

INSTALLATIEPAKKET 

€2. 49 

GROEPSINSIGNE 

€9. 99 NIEUW! 

INSTALLATIEPAKKET 

€2. 49 

DASRING 

€15. 99 NIEUW! 

INSTALLATIEPAKKET 

https://www.cornelisdehoutman.nl/houtmantrui-2/
https://www.cornelisdehoutman.nl/installatiepakket-bevers/
https://www.cornelisdehoutman.nl/groepsinsigne/
https://www.cornelisdehoutman.nl/installatiepakket-welpen/
https://www.cornelisdehoutman.nl/dasring/
https://www.cornelisdehoutman.nl/installatiepakket-verkenners/


   NIEUW: BEVERS! 
Goed nieuws! Vanaf 2 april  

organiseren wij ook leuke activiteiten 

voor kinderen van 5 tot 7 jaar op  

de zaterdagochtend. Deze nieuwe speltak 

noemen we de bevers en is zowel voor jongens 

als voor meisjes! De bevers hebben iedere  

zaterdagochtend opkomst van 11:00 tot 13:00. 

 

  WIJ ZOEKEN: 

BESTUURSLEDEN 
   Als algemeen bestuurslid ga jij aan  

de slag met verschillende randzaken binnen 

onze vereniging zodat onze groep sport en spel  

 kan blijven organiseren. Denk hierbij aan goed contact    

  met onze leidingteams, beleid maken en ondersteunen. 

KOM HELPEN MET NL DOET! 
Jullie hulp is hard nodig op 12 maart! 

 

We zijn in het gelukkige bezit van een aantal mooie         

gebouwen en een prachtig terrein. Om dit zo te houden, 

organiseren wij klusdagen voor leden en familieleden. 

Hiermee houden we gelijk de kosten voor onze leden laag. 

Dit betekent wel dat we met elkaar zo af & toe de handen 

uit de mouwen moeten steken. 

 

 

Het is uiteraard ook mogelijk om een deel van de dag te 

komen helpen. 

 

Meld je aan als je komt! Dan kunnen we het werk  

inplannen en verdelen. We hebben een hele lijst met  

klussen, dus voor elk wat wils. 

 

We zorgen voor koffie en thee om 9.00 uur en wat lekkers. 

In de middagpauze staat een kop soep klaar,  

met een paar simpele maar  

voedzame boterhammen.  

Gedurende de dag zorgen we ook  

voor voldoende versnaperingen. 

 

 

 

WIJ ZOEKEN: 

ACTIEVE (ERVAREN) KLUSSER 
Wij zijn als vereniging opzoek naar meer verbindingen  

tussen aan de ene kant oud stamleden en ouders en aan 

de andere kant de huidige leidingleden. Daarnaast moet  

er ook veel gebeuren aan het terrein en achterstallig         

onderhoud. Daarom nodigen wij alle ouders en (oud)

stamleden uit om ons te helpen klussen! Elke maand       

organiseren wij een klus moment en we hopen dat er       

zoveel als mogelijk mensen komen meehelpen. 

 

 

 

Ook organiseren wij een zaterdag per maand een klus! 

Heb jij als ouder of stamlid tijd en zin om een  

zaterdagmiddag even wat uurtjes de handen uit  

de mouwen te steken? Help dan mee met deze  

maandelijkse klussen en wij zijn je enorm dankbaar! 

 

       Eerst volgende klussen: 

                 12 maart  

             9 april 

     

MELD JE NU AAN 

VUL HIER JE FEEDBACK IN INTRESSE? STUUR EEN MAILTJE 

GEEF JE OP 

ZATERDAG 12 MAART 

         GEEF ONS FEEDBACK!  
Inmiddels is al een lange tijd onze nieuwe website live! 

Sinds de lancering hebben we veel gesleuteld en nieuwe 

dingen uitgeprobeerd. Wij denken inmiddels een goede 

website te hebben, maar hoe denk jij daarover? En hoe 

ben je bij ons terechtgekomen of wat vind je van de  

activiteiten en het contact? Wij horen dit graag!  

Je zou ons er een enorm plezier mee doen door ons  

feedback te geven op al deze punten via onze website. 

     WIJ ZOEKEN: VOORZITTER   
Als voorzitter ga jij aan de slag met alles wat te maken 

heeft met de randzaken zodat onze groep sport en spel 

kan blijven organiseren. Denk hierbij aan contact met  

externe (zoals gemeente) en het plannen van langlopende 

projecten. Om op de Platteweg een actieve scouting te 

hebben zijn er continue voldoende enthousiaste leden  

nodig. Want enthousiaste leden betekent ook voldoende 

leidingleden en andere vrijwilligers om dit zo te houden. 

INTRESSE? STUUR EEN MAILTJE KOM EENS KIJKEN BIJ DE BEVERS! 

INTRESSE? STUUR EEN MAILTJE 

https://www.cornelisdehoutman.nl/oproepjes/
https://www.cornelisdehoutman.nl/feedback/
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'voorzitter'
https://www.cornelisdehoutman.nl/oproepjes/
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'bestuurslid'
https://www.cornelisdehoutman.nl/kom-eens-kijken/
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20meehelpen%20met%20klussen!


BESTUUR 
 

 

Ahoy. Een vroege voorjaarstelex. 

 

De stormen zijn overgewaaid en de zon schijnt vandaag met de krokus-

vakantie (heet dat nog zo?) voor de deur. 

 

Vanaf zaterdag 26 februari is het hele land weer open en vervallen de Covid    

beperkingen. Alhoewel dat precies het begin van de vakantie is, betekent 

het toch dat iedereen weer van harte welkom is op de Pad. Loop gerust  

naar achteren door; kijk rond en drink koffie. Er zal intussen ook een  

algemeen mailtje verstuurd zijn waarin de Houtman dat samen met  

de Kastanujo toelicht. De oliebollen van 15 januari hebben we moeten  

afbestellen. Op zaterdag 12 maart is de landelijke klusdag NL Doet en kan 

iedereen (vrijdagavond al) zijn handen uit de mouwen steken. Een oliebol 

zullen we niet hebben, maar misschien ook juist wel. Komt allen langs, want 

er is genoeg te doen. De verkenners willen de natte groep en het leidinghok 

aanpakken. Er moet nog een waterleiding naar het WV lokaal en er zal nog 

     gesnoeid moeten worden.  

 

          De afgelopen maanden was het schipperen.  

            In de donkere december en januari maanden  

      moest iedereen na 17:00 snel van het terrein  

         af en moesten we wederom zuinig aan doen. 

           Fijn dat dit nu achter de rug is. Er is bij   

             daglicht wel het een en ander gebeurd  

             natuurlijk. De schuur van de buren   

            (met dak van asbest) vloog in zijn geheel  

          het veld van de meiden over, om halver- 

         wege toch neer te dalen en te versplinteren  

       over het gras. Een speciaal bedrijf heeft dit  

           moeten opruimen en is daar nu misschien nog  

         steeds mee bezig. De meeste boten beginnen er 

    langzaam weer als nieuw uit te zien  

              en zullen in maart weer vrolijk in het  

water dobberen. Dat is altijd een klein hoogtepuntje!     

De voorbereidingen voor de zomerkampen zijn  

getroffen en er is een nieuwe Beverspeltak  

opgericht. Deze zal in april alweer starten!  

 

Dit is een bestuurstelex, maar dit stukje  

had ook Blanco kunnen blijven.  

We zijn ontzettend blij met Frank Keizer  

(vader van een welp) die de penningen  

van het stichtingsbestuur wil beheren.  

We ontberen nog bestuurlijke slagkracht  

om de speltakken te verbinden, de teams  

goed te begeleiden en de trainingen verder  

uit te bouwen. Helpende handjes zijn nodig en  

tot die tijd rommelen we door. Bas en Stefan  

zullen proberen om in 2022 het asbestdak van het  

Stam- en Welpenlokaal te laten vervangen. De wet schrijft  

voor dat het voor 2024 moet; we gaan ons best doen. 

 

Geniet van de zon. Kom veel en vaak naar de pad. Stop af en toe wat     

rommel in een prullenbak en zet je beste beentje voor, dan komen we er! 

GROETJES VAN HET BESTUUR  

 

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe collega’s!  

Dus mocht je lang geleden op scouting hebben gezeten en toch 

nog een klein beetje terug verlangen naar de mooie oude tijd,  

of een ouder zijn met een zoon / dochter op de groep?  

Kijk hieronder voor de functies of neem contact met ons op! 

NOODOPROEP! 

 

 

Als voorzitter ga jij aan de slag met  

alles wat te maken heeft met de  

randzaken zodat onze groep sport  

en spel kan blijven organiseren.  

Denk hierbij aan contact met externe  

(zoals gemeente) en het plannen van  

langlopende projecten.  

        VOORZITTER 

Word jij  
onze nieuwe 
voorzitter? 
2 uur per week 

NEEM CONTACT OP! 

 

 

Als algemeen bestuurslid ga jij aan  

de slag met verschillende randzaken  

binnen onze vereniging zodat onze  

groep sport en spel kan blijven  

organiseren. Denk hierbij aan goed  

contact met onze leidingteams, beleid  

maken en ondersteunen waar nodig.  

      BESTUURSLID 

Beleid  
maken en ook  
gezelligheid? 

2 uur per week 

NEEM CONTACT OP! 

 

 

Als actieve klusser ga jij aan de slag  

met alles wat te maken heeft met  

onderhoud van de gebouwen en  

terrein zodat onze groep sport en  

spel kan blijven organiseren.  

Denk hierbij aan het opzetten en  

coördineren van klussen, zelf actief  

klussen uitvoeren, plannen maken rondom  

en onderhoud en contact met de actieve stam.  

   ACTIEVE KLUSSER 

Help jij  
ons met  
klussen? 

2 uur per week 
NEEM CONTACT OP! 

OPROEPJE:  GEEF ONS FEEDBACK OP DE WEBSITE! 

Wij stellen het zeer op prijs als je onze website, activiteiten en informatie beoordeeld. Zo kunnen we onze 

website beter afstemmen op jullie behoeftes en weten wij wat er goed gaat of waar er nog extra aandacht 

nodig is. Klik op de knop en vul ons feedback formulier in op onze nieuwe pagina via onze website! 

FEEDBACK 

mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'voorzitter'
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'bestuurslid'
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'actieve%20klusser'
https://www.cornelisdehoutman.nl/feedback/

