


Welkom in de tweede editie van 2022! 

Ik ben blij om te vermelden dat we deze 

editie twee nieuwe speltakken mogen 

verwelkomen in dit blad, namelijk de shanti-

welpen & padvindsters.  

 

Naast deze twee speltakken zal ook het 

Kastanujo bestuur een stukje bijdragen in 

deze en toekomstige edities.  

 

Naast deze samenwerking gaan we ook 

een andere nieuwe samenwerking aan:  

èèn gezamenlijke website onder de naam 

www.waterscoutinggouda.nl. 

 

Onze websites waren al niet heel 

verschillend van elkaar en nu hopen we 

alles nog duidelijker te maken voor nieuwe 

leden, huidige leden en ouders. Ook het 

Flickr account is samengevoegd. 

 

Kortom: Cornelis de Houtman & Kastanujo 

gaan op sommige punten nauwer 

samenwerken om het voor iedereen 

makkelijker en duidelijker te maken. 

 

ZOMERKAMP 

Klik hier voor de gehele kalender! 

9 - 15 JULI 

JAARKALENDER 

8 - 17 AUGUSTUS 

8 - 17 AUGUSTUS 

27 AUGUSTUS 

RAM 

Deze maand neem je de leiding als een 

echte akela, ga ervoor!  

 

 

STIER 

Laat je zeilen een beetje vieren deze 

maand, spanning helpt je niet altijd vooruit.  

 
 

TWEELING 

Deze zomer belooft veel moois, geniet van 

al het leuke.  

 

 

KREEFT 

Liever één insigne op je blouse dan 10  

in Akela's hand.  

 

 
LEEUW 

Neem een sprong het diepe van  

de Reeuwijkse plassen en waag je kans.  

 

 
MAAGD 

Als je door de bomen het bos niet meer ziet 

kan je altijd op je nest vertrouwen. 

  

 
WEEGSCHAAL 

Soms moet je een stuk wrikken om verder 

te komen, ook al is dat niet altijd even leuk.  

 
SCHORPIOEN 

Zo'n lang kamp kan spannend zijn, maar je 

zal de mooiste herinneringen gaan maken. 

 

 
BOOGSCHUTTER 

Cupido komt deze zomer uit z'n  

winterslaap, wees maar klaar voor  

romantiek.  

 
STEENBOK 

De aankomende tijd zullen de golven hoog 

zijn en de wind onstuimig, maar met wat 

vertrouwen zal je ver komen.  

 
WATERMAN 

Deze zomer wil je op avontuur, maar je  

kan niet elke boom beklimmen.  

 
VISSEN 

Romantiek hangt in de lucht en de wind 

staat hard jouw kant op, laat de liefde  

maar komen. 

KOM EENS KIJKEN! 

 

 

Is jouw vriendje of vriendinnetje 3 keer 

komen kijken bij onze Scouting?  

Dan verdien jij de Buddy Badge.  

Die staat vast heel mooi op  

je uniform!  

 

Heb jij iedere week ook  

zo’n zin om weer naar  

Scouting te gaan?  

 

Scouting is natuurlijk nóg  

leuker als je vriendjes en  

vriendinnetjes ook meedoen!  

Neem daarom je vriendje of  

  vriendinnetje mee naar  

        Scouting om ze te laten  

                   zien hoe cool het is en  

            wie weet verdien jij de  

                     Buddy Badge!  

 

   Op zaterdag kunnen alle 

        vriendjes en vriendinnetjes  

    komen kijken. Meld je wel        

  even snel aan via onze website! 

MELD JE HIER AAN! 

 

 

Op zaterdag 17 september is er weer 

een groepsbarbecue voor alle leden 

van Cornelis de Houtman & Kastanujo! 

 

Zaterdag 17 september organiseert de 

feestcommissie weer een heuse 

groesbarbecue! Deze barbecue is voor 

alle jeugdleden, leidingleden,  

stamleden, bestuursleden  

en ouders.  

 

Je kan jezelf aanmelden  

en een ticket kopen via  

onze website. 

 

PRIJZEN 

0 t/m 5 jaar   GRATIS 

6 t/m 10 jaar  €5,49 

11 jaar en ouder  €10,49 

WATERSCOUTINGGOUDA.NL 

ZOMERKAMP 

ZOMERKAMP 

EERSTE OPKOMST 

ALGEMEEN 
DE TWEEDE EDITIE HOROSCOOP 

*Geef allergieën etc. aan in de bestelnotities 

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


       LOGEERBEVER BORIS 
              

      Graag wil ik jullie voorstellen aan ons speciale lid  

    bij de bevers namelijk, Bever Boris! Bever Boris is  

onze mascotte en tevens logeer bever. Boris is onze  

grootste sfeermaker en neemt tijdens de opkomsten  

voor iedereen even de tijd. Hij vindt het ontzettend leuk  

om mee te spelen met de andere bevers en samen op  

avontuur te gaan. Vorige week was het de geluksdag van  

Boris want toen heeft hij een echt bever uniform gekregen!  

Hij past nu helemaal tussen alle andere bevers met zijn  

spik splinter nieuwe outfit.  

 

Binnenkort gaat Boris voor het eerst een nachtje logeren. Hij mag dan na de 

opkomst samen met een bever mee naar huis om thuis verder te spelen. Als 

Boris het aandurft mag hij zelfs blijven slapen. In de volgende editie van het 

ledenblad kunnen jullie lezen hoe Boris het logeren vond, spannend… 

 

             NIEUWE BEVERS! 
 

          Begin april hadden de bevers hun aller  

       eerste opkomst. Tijdens deze eerste opkomst 

  kwamen er vier enthousiaste nieuwe bevers een 

kijkje nemen. Nu zijn we drie maanden verder en is onze 

droom uitgekomen! Onze nieuwe speltak is supersnel      

gegroeid en bestaat nu al uit 12 bevers!! In de afgelopen tijd 

hebben de bevers samen leuke spellen gespeeld en                

avonduren beleefd. Als je geïnteresseerd bent in alle super 

toffe verhalen lees dan vooral verder! 

      STUITER INSIGNE 

BEVERS 

      BEVER DOE DAG 
 

Een keer per jaar vind de Bever Doe Dag  

plaats. Dit is een super leuke dag waarbij  

alle bevergroepen uit de regio samenkomen  

om met zijn alle een grote opkomst te hebben.  

Dit jaar was onze bevergroep er voor de aller  

eerste keer bij!  

 

 

 

 

 

 

 

De dag stond in het thema ‘kleurrijk de wereld rond’ en de 

spellen die de bevers hebben gespeeld sloten hierop aan. 

Na elk spel konden de bevers lapjes stof verdienen om de 

saaie jas van Rozemarijn op te fleuren tot een hele mooie, 

vrolijke en kleurrijke jas. Door met zijn alle samen te werken 

is dit goed gelukt! Het was een hele geslaagde dag! 

 

Afgelopen periode zijn de kersverse bevers druk bezig  

geweest met het eerste thema. Drie weken lang staat er  

tijdens de opkomsten een bepaald thema centraal.  

      De thema opkomsten staan elke keer weer in het teken  

        van een andere bewoner uit het drop Hotsjietonia waar  

             de bevers elke zaterdagochtend in spelen. Afgelopen weken hebben 

         de bevers kennis gemaakt met Stuiter. Stuiter is eigenlijk de eerste 

      die je tegen het lijf loopt als je het dorp binnenloopt.  

     Hij houdt ontzettend veel van sporten en buiten  

            spelletjes spelen en loopt graag een rondje met je  

 mee om het dorp Hotsjietonia te laten zien.  

De bevers hebben zich tijdens de opkomsten van hun  

sportiefste kant laten zien en zijn daarom ook met vlag en  

wimpel geslaagd voor hun Stuiter badge! Stuiter is  

ontzettend trots en kijkt er nu al naar uit om zijn mooie  

insigne bij iedereen op de blouse te zien zitten. 

€2. 00 

VAARDIGHEIDSINSIGNE 

 ALLE BEVER INSIGNES 

   VERDIEN JE BUDDY BADGE 

AANMELDEN  |  KOM EENS KIJKEN! 

    CHECK ALLE INSIGNES 

 

Heb jij iedere week ook zo’n zin om weer naar  

Scouting te gaan? Bij Scouting doe je toffe spelletjes,  

spannende speurtochten en nog veel meer.  

Maar Scouting is natuurlijk nóg leuker als je vriendjes  

en vriendinnetjes ook meedoen! Neem daarom je vriendje  

of vriendinnetje mee naar Scouting om ze te laten zien hoe  

cool het is en wie weet verdien jij de Buddy Badge!  

 

Is jouw vriendje of vriendinnetje 3 keer komen kijken bij onze waterscouting? 

Dan verdien jij de Buddy Badge. Die staat vast heel mooi op je uniform!  

 

Op zaterdag kunnen alle vriendjes en vriendinnetjes 3 keer  

gratis komen kijken. Je vriendje of vriendinnetje moet zichzelf  

wel even snel aan via onze website! 

 

 

Ben je benieuwd welke insignes je  

alemaal kan behalen bij de bevers? 

Klik op de button en bekijk  

de insigne poster. 

 

Waar hoort wat op je uniform?  

Check onderstaande afbeelding of onze website om  

te zien waar welke insignes op je uniform horen! 

UNIFORM 

https://www.waterscoutinggouda.nl/vaardigheidsinsigne-bevers/
https://www.waterscoutinggouda.nl/vaardigheidsinsigne-bevers/
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniformen-bevers.jpg
https://www.waterscoutinggouda.nl/kom-eens-kijken/
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Poster-beverbadges-1.pdf
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Poster-beverbadges-1.pdf
https://www.waterscoutinggouda.nl/kom-eens-kijken/
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniformen-bevers.jpg


 

Wist je dat je bij de welpen een taart kan  

winnen? Deze win je als je vriendjes mee  

neemt naar de opkomst en zij het zo leuk  

vinden dat ze willen blijven! Dit geldt ook  

voor jouw neefjes en buurjongetjes!  

Het is natuurlijk super leuk als je vriendjes  

ook welpen worden. Jullie krijgen dan zelfs  

samen een heerlijke slagroom taart of een andere lekkernij 

naar keuze. Ook mag je natuurlijk vriendjes mee nemen die 

nieuwsgierig zijn over de welpen en scouting en kun je ze 

een dagje mee laten kijken zodat ze kunnen zien hoe het 

gaat in de jungle. Wist je dat onze Bagheera eerst ook  

alleen een vriendje was van kleine akela? En nu is hij een 

trotse leiding geworden bij ons! Niet alleen leuk voor ons 

maar ook voor heel de jungle! Dus neem gerust je vriendjes 

mee! Heb je een vriendinnetje die nieuwsgierig is? Dan kun 

je ook een taart verdienen bij ons! Dan word ze een shanti-

welp wat ook natuurlijk super gezellig en tof is! 

 

Meld je vriendje wel even aan via onze website! 

 

EEN NIEUW INSIGNE 

Dit keer staat de 'slapen in een tent' insigne centraal!  

Op vader zoon weekend hebben de welpen  

namelijk in een tent geslapen om deze insigne  

te halen. Normaal gaan alleen de gidsen en helpers  

in een tent slapen, maar omdat het dit jaar met  

mini-kamp in combinatie was, en omdat het weer  

het eerste kleine kamp in tijden is, gingen alle welpen dit 

jaar deze insigne halen. Om dit insigne te halen moet je als 

welp een nachtje kunnen slapen in een tent. Super leuk 

maar het kan ook heel spannend zijn! Voor het slapengaan 

ga je gezellig met je nest knus in de tent liggen en s ’nachts 

kun je heel goed nachtdieren horen.  

Gelukkig is het maar een nachtje en  

vinden ook de jongste en de kleinste  

welpjes dit super leuk om te doen.  

Als je het insigne wilt halen, schrijf je  

dan in voor het volgende mini-kamp!  

 

Als je het insigne hebt behaald kunnen  

je ouders het insigne bestellen via onze 

webshop, maar alleen als de leiding  

dat heeft gezegd. 

 

Waar hoort wat op je uniform? Check onderstaande  

afbeelding of onze website om te zien waar welke insignes 

op je uniform horen! 

 

 

€2. 00 

VAARDIGHEIDSINSIGNE 

VADER ZOON WEEKEND 
 

Deze maand hadden we vader zoon weekend! Een klein kamp waar de vaders 

van de welpen mee doen met de welpen! Dit jaar was het extra bijzonder omdat 

het dit jaar was gecombineerd met mini kamp!  

We begonnen met torpedo tikkertje, waarbij de welpen  

op de rug van de vaders gingen en zo elkaar moesten  

aftikken. Daarna gingen we pakje vakje spelen  

waarbij de vaders nog fanatieker waren dan  

de welpen. Daarna hadden we een geweldige  

show die was georganiseerd door de wv,  

genaamd wedden dat! Bij dit spel konden  

de welpen uitdagende spelletjes doen en konden  

ze ook nog wedden wie zij dachten die er gingen  

winnen. Hierna deden we nog een klein spelletje  

en gingen de welpen en de vaders naar bed.  

 

Maar midden in de nacht werdt de welpenleiding opeens  

wakker van hele rare dieren geluiden! Toen we gingen  

kijken kwamen we opeens een conciërge van de dierentuin tegen  

die dringend onze hulp nodig had! Toen we de welpen hadden wakker gemaakt 

legde de conciërge uit dat er in het Reeuwijkse hout dieren waren ontsnapt van 

de dierentuin!! Hij was die nacht in slaap gevallen en de slurf van een olifant 

had toen stiekem de sleutels uit zijn zak gepakt! Samen met zijn hulptroepen  

Angela, Miranda, Emma, Latisha en Femke gingen we de dieren zoeken in het 

bos. Na veel zoeken rennen en springen was het gelukt en sloten we het nacht-

spel af bij het kampvuur met een lekker kopje Chocomel en een dikke  

plak ontbijtkoek. De volgende dag hebben we nog kleine  

spelletjes gedaan en ook gespeeld in het bamboe bos.  

 

De vaders en welpen werden opgehaald door  

mama en zo was vader zoon weekend weer  

een heel gezellig succes. Ook voor de welpen  

die meegaan op kamp waar de vader of  

verzorger er niet bij kan zijn is het kamp  

super leuk! Deze krijgen een vervang vader  

(leidinglid) die heel het kamp spelletjes speelt  

met deze welp.  

 

 

 

WELPEN 

AANMELDEN | KOM EENS KIJKEN! 

TAART VERDIENEN?     JUNGLE DAG 
 

 

 Op 11 juni hadden de welpen jungle dag!  

 Jungle dag is een jaarlijkse opkomst waarbij scouting- 

 groepen van over heel de regio langskomen om samen  

 de dieren van de jungle te helpen. Dit jaar waren er meer  

dan 200 welpen aanwezig en vond het evenement zich plaats  

         op ons terrein! Voor jungledag moesten we  

                                      mor de pauw helpen die zich niet meer welkom  

                                         voelde in de jungle door een misverstand.  

                                            Wij welpen moesten aan de hand van leuke en  

                                              uitdagende spelletjes veren verzamelen voor Mor 

     om haar weer op te vrolijken. Nadat we alle veren  

             hadden verzameld en ook hadden geluncht met 

             een mals broodje met sappige knakkies riepen we  

           met zijn alle mor terug. Toen Mor eraan kwam was 

         ze verrast van al die mooie gekleurde veren die wij 

     hadden verzameld voor haar. Niet alleen kregen we 

        een heerlijke krokante eierkoek, maar we kregen ook een 

hele mooie jungle dag insigne die wij met trots op onze blouse kunnen doen. 

Op deze insigne staat Mor de pauw die zich weer welkom voelde in de jungle. 

UNIFORM 

CHECK ALLE FOTO`S 

https://www.waterscoutinggouda.nl/vaardigheidsinsigne-welpen/
https://www.waterscoutinggouda.nl/vaardigheidsinsigne-welpen/
https://www.waterscoutinggouda.nl/kom-eens-kijken/
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniform-welpen-1.jpg
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniform-welpen-1.jpg
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299670807


    JUNGLE DAG 
 

Jungle Dag was ook een groot succes. Het was dit jaar bij  

ons en er kwamen allemaal welpen en shantiwelpen uit  

de regio bij ons langs. Mor was er net achter gekomen hoe  

Instagram werkt en wilde zoveel mogelijk volgers krijgen.  

Hiervoor ging ze met allemaal dieren uit de Jungle op de foto, en wilde ze dat 

de dieren zich verkleedden, omdat ze dacht dat ze anders niet mooi genoeg   

 waren en niet genoeg en bang was dat ze niet genoeg likes zou krijgen.  

  De dieren vertelden dat ze zich niet wilde verkleden, maar Mor had 

      het idee de dieren niet met haar op de foto wilde en ging weg uit 

           de jungle. Na een tijdje begon iedereen Mor wel te missen en 

    verzonnen ze een plan om haar terug te halen.  

 

       Hiervoor gingen de (shanti)welpen allemaal posten langs  

       waar ze opdrachten konden uitvoeren en spelletjes spelen 

      om gekleurde veren te verdienen. Toen dit was gelukt,  

    kwamen we erachter dat Mor gewoon in de jungle was  

         gebleven, maar zich had verstopt, omdat ze dacht dat de rest 

       haar niet meer wilde zien. Gelukkig kwam alles weer goed toen 

  Mor de veren kreeg en haar werd uitgelegd dat zij zelf niet het  

 probleem was, maar iedereen gewoon als zich zelf op de foto wilde in 

plaats van zich te moeten verkleden. Zo hebben we haar  

kunnen overtuigen om toch in de jungle te blijven! 

SHANTI-WELPEN 
EHBO INSIGNE & KOOK INSIGNE 

 

Het eerste insigne waar we ons mee bezig hebben            

gehouden, is het EHBO insigne. Hiervoor hebben                 

we de 5 stappen geleerd die je moet volgen:  

     1 eigen veiligheid 

         2 wat is er gebeurd 

   3 stel gerust 

      4 bel 112 

        5 comfort/hulp aan slachtoffer.  

 

        Verder hebben de shanti-welpen  

              geleerd hoe je een verbandje moeten  

            leggen, wat de stabiele zijligging is, hoe je 

         iemand kunnen reanimeren en wat je moet                

     doen als iemand ergens in stikt.  

Als afsluiting van het EHBO insigne mochten  

we op bezoek bij de brandweer!  

Daar hebben ze ons uitgelegd wat  

de brandweer allemaal doet, want dat  

is veel meer dan alleen brand blussen.  

Hierna mochten we ook nog in  

de brandweerwagen en de boot kijken. 

 

          Naast het EHBO insigne  

     hebben we ons ook druk  

      bezig  gehouden met het kook  

    insigne. De shanti-welpen hebben  

  zelf brooddeeg gemaakt en broodjes gebakken                          

  boven een kampvuur. Ook hebben we pasta  

gekookt en zelf de groente gesneden voor de pasta saus. 

 

Waar hoort wat op je uniform? Check onderstaande  

afbeelding of onze website om te zien waar welke insignes 

op je uniform horen! 

 

MOR 
SHANTI-WELPEN 

LEIDING 

EEN PRAATJE MET MOR 
 

SINDS WANNEER ZIT JE BIJ DE SCOUTING  
EN HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Even tellen hoor. 14 jaar nu, wow. Door mijn papa.  

Hij zat ook bij de houtman.  

 

                 WAT IS JE LEUKSTE HERRINNERING? 

            De arenden, 100%! Dat was ons vriendinnen          

      groepje waarmee we allemaal leuke dingen 

      deden en onze herinneringen in een boek  

     vast legde. Het grote arende boek 

 

               WAT IS HET LEUKSTE AAN SHANTI-            
      WELPEN LEIDING ZIJN? 
       Het verzinnen van nieuwe opkomsten met een  

       gezellig leiding team is altijd leuk! Een dag met  

       lekker weer, die eindigt in een watergevecht. 

 

     MINIKAMP 
 

Op minikamp hebben we het kook insigne afgerond.  

De scheepskok Moregano kwam onze hulp vragen nadat  

de rest van de piratencrew was weggevaren en hem had  

achtergelaten. Hij was de ingrediënten voor zijn pannen- 

koeken recept kwijtgeraakt in het Goudse Hout en had onze  

   hulp nodig ze terug te vinden.  

         Door middel van een paar  

    aanwijzingen was dit gelukkig zo  

       gebeurd! ’s Nachts werden we wakker, omdat  

         de dieren uit een dierentuin in de buurt waren  

                                           ontsnapt. Samen met de welpen konden we in het 

           Goudse Hout glow sticks verzamelen, om daarmee 

           een kleurcode te vormen. Als deze code gekraakt   

                  was, konden de dieren weer terug in hun hok.  

        Toen alle dieren weer waren gevangen, hebben we 

      nog genoten van een kop warme chocomelk en een 

    plak ontbijtkoek bij het kampvuur. 

 

De volgende dag vertelde Moregano dat de ingrediënten waren gestolen door 

bandieten. Na een lange strijd, en wat onderhandelen, kregen we alle  

ingrediënten gelukkig weer terug. Hierna mochten we zelf de pannenkoeken 

bakken. Mor vertelde dat hij helemaal geen scheepskok meer wilde zijn en een 

pannenkoekenhuis ging openen. Hij vroeg ons om het voor hem  

te ontwerpen, dus we zijn meteen aan de slag gegaan met drop  

en satéprikkers. Toen had iedereen het kook insigne verdiend! 

CHECK ALLE FOTO`S 

 Z
E

IL
E
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Laatst was het erg lekker weer, en dus hebben  

de shanti’s meegezeild met de padvindsters!  

We zijn in twee groepen gaan zeilen, en terwijl  

de ene helft een spelletje op het water speelde,  

hield de andere helft een watergevecht. 

UNIFORM 

https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniformen-shanti-welpen.jpg
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300107399
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniformen-shanti-welpen.jpg


FOTOBOEK 
  CHECK ALLE FOTO’S VAN DE LAATSTE TIJD 
      Klik op een speltak naar keuze en bekijk direct alle foto’s die deze speltak heeft gemaakt in het voorjaar! 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299670807
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300023954
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300164361
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300156574
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300152415
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300129649


SPLINTERCUP 
 

Buiten de Kaagcup is er afgelopen maanden  

ook dè Splintercup gevaren. Dit is een  

zeilwedstrijd die binnen de Cornelis de  

Houtman en Kâstanujo wordt gevaren,  

waarbij de Splintercup trofee en de  

eeuwige roem op het spel staan.  

 

Het bijzondere aan deze  

zeilwedstrijd is dat het een  

individuele strijd is, terwijl zeilen natuurlijk bijna altijd een 

teamsport is. De individuele strijd wordt gevormd door op de 

4 verschillende wedstrijddagen met een andere bootindeling 

te varen en voor iedereen de score bij te houden.  

      De Splintercup wordt altijd voor Kaag gevaren op 

           de woensdagavond (dus zet het alvast in de  

       agenda voor volgend jaar!). Dit jaar is de  

        prijs naar Maud van Klaveren gegaan.  

         Maud (29pt) wist Loeka (35pt) en Zoë (35pt) 

           achter haar te houden, gefeliciteerd Maud! 

 

Afgelopen lente is er bij de verkenners  

genoten van de met zon en wind  

overgoten periode. En eigenlijk verliep  

alles voor de wind. Zo schiet het  

zeilniveau van de verkenners na elke  

opkomst omhoog, liggen de bootjes er  

weer als pareltjes bij na een kleine  

materiaal update en is waren de kampen  

‘Ontmoeting’ en ‘Kaag’ een groot succes.  

Naja niet alles verliep misschien voor  

de wind, zo ligt de Beuker (ons sleepbootje)  

er een beetje verdrietig bij nu haar keerkoppeling (ohjee 

technisch snap ik niet, help) gebroken is. Gelukkig hebben 

we onze beste techneuten er op gezet en hebben we er alle 

vertrouwen in dat de Beuker ons weer veilig op kamp brengt 

aanstaande zomer.   

 

      TIJDENS DE OPKOMSTEN 

VERKENNERS 
STUKJE VAN DE SCHIPPER 

 

Het lange weekend rond hemelvaart werd ook  

uitermate goed benut. Zo gingen de ventjes op  

   ontmoeting, waar ze om moesten leren gaan met  

    landscouts Dit leek eerst een lastige opgave,  

     maar wat uiteindelijk tientallen nieuwe vrienden         

      en vriendinnen opleverde. Dit allemaal terwijl  

     de kaderleden een poging waagde in de uiterst  

  competitieve Kaag wedstrijden op de Kagerplassen.  

Na twee zeilwedstrijden waar zowel de veelvuldig  

aanwezig tegenstanders alsook de harde wind  

controleert trachtte te worden, hebben  

de verkenners een prima resultaat behaald, 

en zijn ze 7 geworden in veld 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beuker was ook mee op Kaag en hoewel de schuit zich normaal gesproken          

 als een vis in het water voelt in deze Leidsche meren had ze het dit jaar 

   toch wat minder naar haar zin. De keerkoppeling begaf het namelijk, en 

     zo kon ze alleen nog maar vooruit. Maar ach, dat was ook precies  

      de kant waar we naartoe moesten dus zo erg was het ook weer niet. 

          KAAGCUP & ONTMOETING 

CHECK ALLE FOTO`S 

 

      Tijdens de opkomsten hebben we afgelopen 

        tijd het begin van de opkomst besteed aan               

          het geven van zeilles. Dit houdt in dat er  

           een leiding lid in de boot zit die alle fijne  

          kneepjes van het zeilen overbrengt zodat 

        de jongens getransformeerd worden tot  

     ware zeevaarders. Om de verkenners niet al 

         te veel te vervelen was de zeilles niet te lang.  

Er bleef warempel ook nog wat tijd over voor een  

spelactiviteit of voor wat vrij zeilen & passiviteit.  Ook de  

lelievletten worden langzaam gepolijst tot schepen van hoog 

kaliber. Zo hebben de Hollandia en de Argo een mooi nieuw 

zeil gekregen en zijn alle stagen (stalen kabels die de mast       

ondersteunen) vervangen.  

CHECK ALLE FOTO`S 

        OP ZOMERKAMP NAAR NAWAKA 
 

Dit jaar gaan de verkenners mee met het kamp Nawaka! 

Een 10-daags nationaal waterkamp georganiseerd door  

scouting Nederland. Nawaka wordt elke 4 jaar georganiseerd. 

Elk Nawaka zijn er verschillende sub-groepen waar ook  

verschillende scouting groepen terecht zitten.  

Dit jaar zitten de verkenners in subkamp piramide!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramides zijn de oudste wonders van de wereld! Vroeger konden mensen deze 

piramides in de verte zien tijdens de nacht in de woestijnen en dachten mensen 

dat deze waren gemaakt door aliens. Hoewel dit sub-kamp waarschijnlijk niet vol 

zit met aliens, maar normale gezellige mensen, wordt dit kamp natuurlijk even 

schitterend als een echte piramide. En zal er ook minder zand aanwezig zijn en 

meer water! Althans, dat denken we… want niet alleen voor de verkenners, 

maar ook voor de leiding is dit kamp een grote verassing. Alle stamleden die 

vroeger op Nawaka zijn geweest als kleine verkenner of padvinster, hebben  

grote en leuke verhalen te vertellen over dit kamp. Verhalen over wedstrijden, 

grote feesten en natuurlijk de grote gezelligheid die het kamp mee brengt.       

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons! 

 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299290339
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720298131352


PADVINDSTERS 
We hebben net ontmoeting en Kaag achter de rug.  

De meiden van Kaag hebben hun uiterste best  

gedaan tijdens de wedstrijden en hebben een  

mooie prestatie in het eerste veld neergezet!  

Er was onwijs harde wind tijdens het weekend en  

zelf voor de leiding was het zwaar de zeilen te  

houden. Toch zijn de meiden erin geslaagd om  

deze mooie prestatie neer te zetten! Naast van  

mooie nieuwe gaten in de boten zijn de boten en  

meiden weer veilig thuis gekomen en kunnen  

ze terugkijken op een prachtig kamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meiden van ontmoeting hebben zich alvast voorbereidt op Nawaka,  

ze zaten in Subkamp oranje (Koningsdag) Er waren 4 feestdagen (kerst,  

Valentijnsdag, carnaval en koningsdag) deze feestdagen hebben getreden  

voor een extra feestdag in het jaar. Iedere feestdag is natuurlijk goed genoeg  

om een extra dag in het jaar erbij te krijgen. Maar de scouts moesten dit met  

elkaar gaan uitvechten. De dagen werden gevuld met leuke spellen in  

de thema’s van de subkampen. De tweede dag hebben we een leuke hike  

gedaan met een mooie praalwagen. Aan het einde van de hike hebben we  

gezellig geluncht en nog wat spellen gespeeld! Na een harde strijd heeft  

uiteindelijk Subkamp Koningsdag gewonnen!  

        KAAGCUP & ONTMOETING 

CHECK ALLE FOTO`S 

OP ZOMERKAMP NAAR NAWAKA 
 

De zomervakantie nadert, dat is natuurlijk super lekker want  

vakantie (duh), maar dat betekent ook geen opkomsten voor  

een periode. Wel kunnen we allemaal uitkijken naar een super 

gaaf zomerkamp wat eraan gaat komen ‘Nawaka’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zomerkamp staat in het teken van spellen winnen, plezier maken op  

het water en nieuwe mensen leren kennen. Wij zitten in Subkamp piramide 

(oranje), alle meiden van ontmoeting moeten genoeg oranje spullen hebben. 

Binnen dit Subkamp zitten we met een heel aantal andere watergroepen uit  

Nederland. Tegen deze groepen gaan we strijden voor de winst!  

Wie komt er als eerste bovenop de piramide? Gelukkig blijven onze  

trouwe buren ( Cornelis de Houtman en Willibrordus) bij ons in de buurt!  

Natuurlijk gaan we er weer een heel groot feest van maken.  

Wij hebben er al ontzettend veel zin in! 

 

 

 

 

 

OVERGEVLOGEN DAMES 
 

In april zijn een aantal van onze meiden  

overgevlogen naar de wilde vaart,  

toen kwam er een nieuw kaderteam dat  

nog moest zoeken hoe het is om kader  

te zijn en om de oudste in de boot te zijn.  

We kunnen niet anders zeggen dat het  

die meiden super af gaat! Iedere keer als  

we die blije gezichten terug zien komen van  

de plas is dat weer een bevestiging!  

Lekker bezig meiden, blijf zo doorgaan! 

STUKJE VAN DE SCHIPPER 
 

Voor ons het eerste stukje in het ledenblad,  

super leuk! Met onze padvindsters gaat  

het super goed, we hebben de afgelopen  

periode veel mogen genieten van mooie  

kampen en prachtig zeilweer.  

Hier en daar natuurlijk ook zwemmen.  

De padvindsters hebben ieder jaar een  

traditie, en dat is de eerste opkomst dat  

de boten in het water liggen, gaan ze  

zwemmen. Ik kan je vertellen dat het  

water in maart ontzettend koud is.  

Maar de meiden hebben dat natuurlijk wel  

weer gedaan dit jaar!  

DE NAJADE 
 

            Onze prachtige najade ligt al een tijdje bij 

          de straler, door omstandigheden bij  

            de ene straler is ze zelfs al een keer 

    verplaatst. Maar ze is weer thuis,  

    woensdag 8 juni hebben we haar  

            weer fris en fruitig opgehaald!  

           Nu nog een mooi laagje verf en  

          weer stralend het water in!  

SURYA 
 

In 2018/2019 heeft de Surya een nieuwe motor gekregen, 

dit heeft haar weer helemaal opgefrist! Ze glijd weer heerlijk 

door het water. Voor nawaka 2018 ging het een week voor 

we weg gingen fout en kon die Surya niet meer varen.  

     

        Met de nieuwe motor hebben we bijna alles  

          zonder problemen door kunnen varen (even  

    afkloppen). Voor aankomende Nawaka moet 

     dat dus helemaal goed komen. Nu met haar  

    prachtige roze kleur kunnen wij niet anders dan 

    heel erg trots zijn om met dit schuitje te varen! 

 

 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299290339


  ZOMERKAMP 
     Iedere zomer gaan de welpen een weekje op avontuur in een natuurgebied in Nederland. 

9 - 15 JULI 

  ZOMERKAMP (NAWAKA) 
     Nawaka is het 10-daags Nationaal Waterkamp voor alle jeugdleden en begeleiding van waterscouting binnen Scouting Nederland. 

8 - 17 AUGUSTUS 

  EERSTE OPKOMST 
     Deze zaterdag is de eerste opkomst na de zomer voor alle speltakken.  

27 AUGUSTUS 

  REGIONALE ZEILWEDSTRIJDEN 
     In dit weekend strijden we tegen alle waterscoutinggroepen in de regio voor een plaatsing op het NK. Let op! Er is geen overnachting. 

10 - 11 SEPTEMBER 

  OVERVLIEGEN 
     Ben jij klaar voor een nieuwe fase in je scouting carrière? Dan is dit de dag dat jij via een traditionele route bij je nieuwe speltak terecht komt! 

17 SEPTEMBER 

  VADER ZOON DAG (JONGENS) 
     Op deze dag nodigen we alle vaders uit om de verhalen van de verkenners een keer zelf te beleven! 

17 SEPTEMBER 

  GROEPSBARBECUE 
     Tijdens deze groepsbarbecue nodigen we alle leden uit om een vorkje te prikken! Ook oud leden zijn zeker welkom op deze speciale dag! 

17 SEPTEMBER 

  LANDELIJKE ZEILWEDSTRIJDEN (NK) 
     Als we tijdens de Regionale zeilwedstrijden worden geplaatst zijn wij erbij om het op te nemen tegen de landelijke concurrentie. 

24 - 25 SEPTEMBER 

  CWO KAMP 
     Tijdens de herfstvakantie krijgen de verkenners, padvindsters en wilde vaart uitstekende instructie om zo hun zeilniveau op peil te houden. 

21 - 26 OKTOBER 

KALENDER 
BEVERS 

WILDE VAART 

WELPEN & SHANTI-WELPEN 

VERKENNERS & PADVIDSTERS 

STAM 

GEHELE GROEP 

https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/


Wij van de wilde vaart hebben weer veel mee  

gemaakt de laatste tijd. Zo zijn we eind vorige  

maand samen met de padvindsters en  

de verkenners op Kaag kamp geweest.  

Op dit gigantische zeil kamp hebben we  

flink wat wedstrijden gezeild en natuurlijk 

ons stinkende best gedaan met maar  

één doel……. Het winnen van de enige  

echte Kaagcup. En dat is ons ook gelukt!  

We zijn er super trots op dat wij van  

de wilde vaart nu die mooie beker een jaar  

lang in ons lokaal kunnen laten stralen.  

We vonden het echt een episch kamp en  

natuurlijk gaan we volgend jaar gewoon weer  

voor de winst! Ook hebben we inmiddels ons enige echte eigen wilde 

vaart terras tussen het stam gebouw en het kastanujo gebouw.  

   Hier kunnen we met de wilde vaart lange zomer  

         avonden genieten van het zonnetje en natuurlijk 

     lekker met zijn allen chillen en een hapje eten.  

 

         Verder zijn we bij de WV al druk bezig met  

           de voorbereidingen voor NAWAKA.  

           We weten inmiddels dat we naar  

            subkamp Taj Mahal gaan maar voor  

          dat het zo ver is moeten we nog wel  

         het een en ander regelen.  

      Hoe dan ook we hebben  

          er super veel zin in!  

      Het belooft weer een  

       geweldig zomerseizoen te worden. 

 

Quote: De beste stuurlui smeren zich in aan wal. 
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WILDE VAART 
EEN UPDATE VAN DE WILDE VAART WV MEE OP WELPENKAMP 

 

 

Een paar weken terug hadden de welpen mini-kamp en mochten een 

veel wv meedoen met het draaien van het kamp. Dit jaar was het een 

speciaal kamp, namelijk, vader-zoon weekend,  

waarbij ook de vaders van de welpen mee deden  

met het kamp. Helaas was het bij een paar  

welpen het geval dat hun vader niet mee  

kon op kamp, maar gelukkig waren er  

genoeg wilde vaart die mee wilden doen  

als ‘nep vader’. Niet alleen als nep vader,  

maar hadden de wilde vaart dit jaar een  

episch groot spel bedacht genaamd  

‘wedden dat’. Bij dit spel liet de wilde  

vaart de welpen tegen de welpen, en de  

vaders tegen de vaders strijden in  

simpele spellen voor waardevolle muntjes.  

 

Een voorbeeld van zo’n simpel spel is  

bijvoorbeeld funny bunny, waarbij je zoveel  

  mogelijk spekjes in je smoel moet prakken  

      en ook nog de woorden ‘funny bunny’ duidelijk  

         moet uitspreken. Een moment wat de welpen leiding  

           nooit meer zal vergeten zijn de blikken van de vaders 

             toen zij te horen kregen dat zij mee moesten doen.  

 

    Ook bij het nachtspel was de wilde vaart volop aan  

           het meedoen met de welpen en de shanti’s.  

         Doordat er zoveel enthousiaste wild vaart meededen  

       aan dit spel, horen de welpenleiding nog steeds van    

  vaders en welpen hoe geweldig zij het kamp vonden.  

      

Dit vader zoon weekend was voor de wilde vaart zeker voor herhaling 

vatbaar! We bedanken ook de welpenleiding voor alle gezelligheid! 

 

WAT IS JE FAVORIETE BOOT EN WAAROM? 

Ja nou dat is toch echt wel de Poseidon! Ook al staat bij mij  

de Aphrodite ook hoog aangezien ik de laatste jaren daar in heb  

gevaren, en hier een super leuke bootsvrouw in ben geweest. Maar ik 

begon mijn padvinster tijd in de Poseidon en heb zoveel herinneringen 

met deze prachtboot, die zal toch echt wel altijd winnen hoor!  

 

WAAR KIJK JE NAAR UIT IN DE TOEKOMST? 

Ik kijk uit naar mijn 18e ;)  Nee eerst hoop ik volgend jaar  
mijn Havo diploma te halen en vooruitgang boeken in  
de sporten wat ik doe!  
 

“ALS JE ALLEEN BENT EN JE VERVEELD, 
BEN JE DUIDELIJK SLECHT GEZELSCHAP” 
. 
WAT IS ER LEUK BIJ DE WILDE VAART? 
Zo leuk is het eigenlijk niet, nee grapje het is echt  

heel gezellig bij ons! Je trekt voornamelijk je eigen  

plan bij de wv,  je moet zelf je opkomsten maken en  

je eigen kampen regelen. Dat is natuurlijk wel even  

wennen want voorheen werd het gewoon door je leiding gedaan,  

maar wel heel erg leuk om te doen (en veel werk soms).  

Alvast een voorproefje voor als jij straks leiding ergens word!  

Ook is het een hele gezellige groep en hebben we elke zaterdag  

weer een leuke opkomst!  

 

 

 

 

FLOORTJE 
16 JAAR 

 

WAT IS JE MOOISTE HERRINNERING AAN SCOUTING? 

Mijn mooiste herinnering zijn denk ik kampen in het algemeen.  
Ik zit sinds de Shanti’s op scouting en elk zomerkamp is weer een feest 
waar ik enorm van geniet! Heb niet echt 1 herinnering maar wel was 
Nawaka 4 jaar terug een hele leuke herinnering voor mij! Aan elk kamp 
hebben we wel leuke inside jokes over gehouden en halen we  
wekelijks nog herinneringen naar boven. 
 

      “IK ZIT NIET OP SCOUTING, IK ZIT OP ZEILEN” 
                  . 
               WAT IS JE FAVORIETE LEIDING EN WAAROM? 

                               Mijn favoriete leiding: haha dat is wel een leuke ja, ik kan                 
   alleen oordelen over de padvindsterleiding want van de   
   rest weet ik niet echt hoe ze zijn als leiding, anders had  
  ik wel iemand anders gekozen natuurlijk.  
      
       Veel leidingleden die ooit leiding van mij zijn geweest zijn  
   nu ook al geen leiding lid meer anders zou het toch wel Caro 
zijn denk ik. zoals veel zouden zeggen “ had je moeder kunnen zijn”  
en zoals ze zelf zou zeggen “ jouw grote voorbeeld”  
 
Maaarrrr als ik moest kiezen uit het leidingteam wat er nu nog is bij  
de padvinders is het dan wel Kelly denk ik. Veel leukere opties zijn er 
ook niet echt. Nee maar het leidingteam van de padvindsters is echt 
heel erg leuk maar met Kelly was het nooit saai. Soms was ze wat  
direct maar hè dat moet je ook hebben niks mis mee hoor Kell we  
kunnen echt wel met/om jou lachen! 
 

 

 

 



KLUSSEN 
 

 

                               Nu ik niet meer in het bestuur zit, heb ik mezelf  

           toegelegd op het klussen. Ik doe soms dingen  

            die moeten; vaak dingen die lang geleden al  

            hadden gemoeten, maar altijd dingen die ik leuk 

           vind (zoals werken aan een betrouwbare,  

         geluidsarme motorboot). Het is goed om  

      te onderstrepen dat het onderhoud van 

             de vier gebouwen en het volledige terrein 

            in ons eigen beheer moet gebeuren.  

Bij de voetbal wordt dit veelal uitbesteed; wij kunnen dat niet betalen en 

moeten alles zelf doen. De actieve leden tussen de 18 en 24 doen al heel 

veel zelf, maar kunnen niet toveren. De ouders, de stamleden en  

stamsympathisanten, maar ook de scouts en leidingleden van vroeger zijn 

hierbij nodig. Als steuntje in de rug heb ik een grappig bedoeld, overbodig 

lang en bovenal onhandig stappenplan gemaakt om te komen klussen.  

       KLUSSEN OP SCOUTING 

               CHECK ALLE KLUSFOTO`S 

         Er volgt een uitnodiging via de socials voor een  

        klusdag bij de scouting. Deze uitnodiging kan ook 

       tot je komen via een zogenaamd mailtje (Dit is een 

     brief, maar dan getypt en verstuurd met een laptop 

en je hoeft er niet meteen op te reageren. Bovendien kan hij  

ongelezen in je spam terecht komen of sowieso  

verdwijnen op de grote hoop). In uiterste nood  

wil men nog wel eens van Whatsapp gebruik  

maken. Als je mazzel hebt, krijg je  

persoonlijk de vraag of je kunt komen  

helpen, maar het komt ook voor dat je in  

whatsappgroep (nummer zoveel…..) terecht  

komt. Het voordeel van zo’n groep is wel dat  

je anoniem kunt blijven en je snor kunt drukken. 

STAP 1: 
DE UITNODIGING 

         Je bent betalend lid (geweest) of je betaalt als  

         ouder contributie voor je kind. Er gaat ook in jouw  

        geval maar 24 uur in een dag en op zaterdag ben 

            je blij dat het weekend is. Even. Tijd. Voor. Jezelf.  

Op dit moment in je leven past het niet om fulltime vrijwilliger te 

worden bij een waterscoutingvereniging (en dat is OK),  

dus je eerste gevoel is: "die mensen redden zich daar wel.”  

 

        Je doet al genoeg, hebt vroeger al genoeg  

           gedaan of je voelt je niet aangesproken en 

             dus laat je al die uitnodigingen voor wat  

                       ze zijn. Maar ze blijven komen en het                 

                      gaat toch knagen……. Bovendien wil je 

      best een bijdrage leveren aan  

     de fantastische omgeving die ze bij de  

           scouting hebben en waar je misschien zelf 

        ook nog hebt rondgelopen. De leiding  

   organiseert leuke opkomsten; je kind is  

enthousiast en je wilt iets terugdoen. Het zou kunnen zijn dat je 

vroeger als leiding zelf hebt gemopperd op ontbrekend bestuur, 

over lekke dakgoten of kapotte kachels (die niet vanzelf weer  

werden gemaakt). Misschien heb je zelfs ideeën over dingen die 

vroeger al beter konden, maar nog steeds niet zijn gedaan.  

Kortom: langzaam groeit de zin en bereidheid om iets te doen... 

STAP 2: 
MIJ NIET BELLEN 

GEVOEL 

       Klussen op de Pad is net iets anders dan  

     het in elkaar zetten van een Ikea-kast.  

  Er is geen handleiding, geen uitgebreide   

       youtubetutorial, amper coördinatie en dus sta je  

niet vooraan in de rij assertief jouw hulp en ondersteuning aan  

te bieden. Bovendien vind je van jezelf dat je met twee linkerhanden amper 

een zinnige bijdrage kunt leveren. En waar begin je überhaupt?  

Dit is allemaal heel verstandig en begrijpelijk. Er is ook geen oplossing voor, 

maar dat hoeft ook niet. Dingen gebeuren als je dingen doet.  

STAP 3: 
JE WILT WEL,  
JE KAN NIETS 

       Deze zaterdag wordt regelmatig georganiseerd en het is  

     mogelijk om je aan te melden. Dat hoeft echter niet; er zijn  

   altijd wel mensen. De dag duurt meestal van 0900 tot 1700,  

      maar als je een uurtje komt werken, is dat ook prima. Misschien 

maken we ooit nog een flowchart om je te helpen bij het kiezen van een 

klus. Voor nu schrijven we alleen wat keuzes op zodat je jezelf psychisch  

     kunt voorbereiden. Een eerste keuze is die tussen Terrein of  

          Gebouw. Bij het terrein moet je denken aan snoeien,  

     maaien, ophogen, kruien, scheppen, opruimen, wieden,  

      planten, sloten, herinrichten, spullen verplaatsen en ga  

       zo maar door. Bij elk van de vier gebouwen zijn kun je  

      opruimen, schilderen, verbouwen, dingen ophangen,  

     verbeteren, schoonmaken et cetera.  Het is misschien  

            leuk om één speltak te ondersteunen, maar dat hoeft niet.  

 

Er spelen altijd zaken die wat technischer of ingrijpender zijn dan 

(bijvoorbeeld) snoeien. De sleepboot heeft technisch onderhoud nodig en 

bij de verkenners zijn ze ingrijpend bezig met WC’s, douches en  

inbouwkasten. Mocht je daar een bijdrage aan willen leveren, wacht dan op 

een aparte uitnodiging of zoek even contact met het leidingteam  

(let op: dit is pro–actief).  

STAP 4: 
DE KLUSDAG 

         Je doet je ding; moppert op het gebrek aan  

        coördinatie en overzicht, maar hebt wel altijd een 

       glimlach op je gezicht. Je helpt of je hebt geholpen; 

    jouw bijdrage aan een betere wereld is weer  

geleverd en je hebt dus een goed gevoel. Hou dat vast! 

STAP 5: 
DE UITVOERING 

         De  mensen op de scouting zijn kind, leiding of  

         andere klussers, dus echt oog voor wat je doet is 

       er niet. Mensen zijn door de bank genomen toch al 

    niet zo goed in het incasseren van complimenten, 

dus echt contact word er niet gemaakt. Wij zijn echter allemaal op 

zoek naar bevestiging en willen graag gezien worden.  

Wat je ook bijgedragen hebt op de klusdag  

(of daarbuiten): het wordt gewaardeerd!  

Mocht dat niet genoeg zijn; beschouw dit stukje  

tekst dan als schouderklopje. Bedankt en goed  

gedaan. Op naar de volgende. 

STAP 6: 
SCOUDERKLOPJE 

NB. Heb je expertise en / of ben je handig? Bied het ongevraagd aan!  

NB II. Heb je vroeger echt iets gemist op de pad? Voer het alsnog uit!  

NB III. Heb je jouw bijdrage in het verleden al geleverd en is het tijd dat  

iemand anders het nu doet? Gaat niet gebeuren. Vele  handen maken licht 

werk en alleen samenwerkend kom je ver. Er blijven mensen nodig die  

dingen voordoen; die coördineren of het voortouw nemen. Be the change. 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300131752


 

 

Het bestuur is trots kijkt met heel veel plezier en voldoening naar  

de afgelopen periode. Er gebeuren heel veel mooie dingen en dit wordt  

gewaardeerd. Binnen het bestuur is het af en toe nog zoeken naar een juiste 

manier van werken, omdat wij op dit moment geen voorzitter hebben.  

Iedereen in het bestuur probeert zijn tijd en prioriteit zo goed mogelijk  

te verdelen om het allemaal leuk en werkbaar te houden. We zijn erg blij  

met de nieuwe penningmeester voor het stichtingsbestuur en Frank neemt 

hierin zijn taak erg serieus. Ook hier worden er mooie stappen gemaakt.  

 

Op de pad zien we fantastische dingen gebeuren. Het verkennerlokaal is 

deels verbouwd, het stamterras is super mooi geworden, het wilde vaart 

lokaal begint er echt uit te zien als een volwaardig lokaal. Het wilde vaart 

terras naar het stamlokaal ziet er beter uit als ooit tevoren en de kampvuur-

plaats is een mooie en gezellige plek geworden. Daarnaast was de open 

dag een groot succes en is er op de Kaag heerlijk gezeild. Geweldig is dat 

we opnieuw de Kaagcup mee naar huis genomen hebben.  

       Onze complimenten! 

 

         De komende tijd staat in het teken van  

            de zomerkampen. Voor een hoop leden moet  

       Nawaka het hoogtepunt van de vakantie  

         worden. We willen hen maar zeker ook  

           de leden die op een ander kamp gaan heel 

             veel plezier en succes wensen. 

 

 

 

 

 

 

Ook vanuit het bestuur van de Kastanujo een bijdrage voor het eerste  

gezamenlijke blad van de Cornelis de Houtman en Kastanujo.  

 

De afgelopen periode is er heel veel gebeurd.  

De boten liggen weer in het water.  

En er is volop gezeild. 

 

We hadden een succesvolle open dag.  

En nu 3 opkomsten waar vriendjes en  

vriendinnetjes mogen komen kijken.  

Een mooie kans om onze verenigingen  

te leren kennen. Super trots dat dit  

georganiseerd wordt. 

 

Op ons terrein werd een jungle dag  

georganiseerd voor de welpen.  

Hier hadden 200 welpen een leuke dag. 

 

Nog maar heel even en dan is het al weer  

zomerkamp voor de shanti welpen. Veel plezier op kamp. 

 

Aan het eind van de zomervakantie is het eindelijk tijd voor nawaka.  

Hier gaan de padvindsters en de wildevaart heen. Ook jullie heel veel 

|plezier op dit fantastische kamp. 

GROETJES VAN HET BESTUUR 

KASTANUJO 

 

 

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! 

 

 

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 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. 

Het kastanujo bestuur is altijd op zoek  

naar nieuwe bestuursleden! 

  BESTUURSLID 

Beleid  
maken en ook  
gezelligheid? 

2 uur per week 
NEEM CONTACT OP! 

OPROEPJE:  WIJ ZOEKEN BESTUURSLEDEN! 

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? Check de functies of neem contact met ons op! 

CONTACT 

BESTUUR 
GROETJES VAN HET BESTUUR NOODOPROEP! 

CORNELIS DE HOUTMAN 

CORNELIS DE HOUTMAN 

KASTANUJO 

CORNELIS DE HOUTMAN 

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@kastanujo.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20bestuurslid'
mailto:bestuur@cornelisdehoutman.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20de%20functie%20'bestuurslid'

