


Welkom bij een nieuwe editie van ons 

vernieuwde ledenblad. Deze editie blikken 

we terug op de prachtige zomerkampen 

van de welpen, shanti-welpen, verkenners, 

padvindsters en wilde vaart. 

 

De bevers zijn uiteraard niet op zomerkamp 

geweest, maar vermaken zich prima met 

Bas Bos en de nieuwe boomhut. 

 

De jaarkalender is vernieuwd en al 

aangevuld met evenementen, opkomsten 

en wanneer er geen opkomst is tot en met 

juli 2023, dus check snel onze website om 

alle data in je agenda te schrijven. Ook de 

data van de zomerkampen 2023 staan al in 

de vernieuwde jaarkalender! Handig voor 

als je alvast je zomervakantie wilt plannen. 

 

 

 

 

De welpen, shanti-welpen, verkenners 

en padvindsters zijn op geweldige 

zomerkampen geweest en hebben 

super veel foto’s gemaakt! Check alle 

fotoalbums via onze website. 

 

 

Onze jaarkalender is vernieuwd! 

Tegenwoordig kan je alle data van 

evenementen, opkomsten en wanneer 

er geen opkomsten vinden in onze 

jaarkalender. Onze jaarkalender is nu  

al aangevuld tot en met juli 2023! We 

hebben alvast de grootste & leukste 

evenementen voor je op een rijtje gezet. 

Klik & bekijk de gehele jaarkalender! 

OKTOBER 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

 

 

JANUARI 

 

 

 

 

 

FEBRUARI  

 

 

 

 

 

MAART 

 

 

APRIL 

 

 

 

 

 

MEI 

ALGEMEEN 
 

RAM 

Jij weet als geen ander dat de wind niet 

altijd van achter kan komen. 
 

STIER 

Wees eerlijk naar jezelf deze periode, jij 

weet zelf welke horde het beste voor je is. 

 
 

TWEELING 

Ook als je alle insignes hebt behaald is er 

altijd ruimte om meer leren, ga ervoor! 

 

 

KREEFT 

Na regen komt zonneschijn en na hitte een 

tropische storm, maar je bepaald zelf hoe 

je met die buien omgaat.  

 
LEEUW 

Geniet nog even van het mooie weer, voor 

je het weet sta je weer binnen een mast te 

lakken of suikerkastelen te bouwen.  

 
MAAGD 

Liefde is als een jungle, maar als je de  

juiste weg volgt kom je uit de takkenbende. 

  

 
WEEGSCHAAL 

Thuis is waar de limo koud staat en de thee 

met 3 suikerklontjes wordt gedronken. 

 
SCHORPIOEN 

Als je het zelf even niet meer weet kan je 

altijd op je nest vertrouwen. Je hoeft nooit 

alleen een avontuur aan te gaan.  

 
BOOGSCHUTTER 

Je weet nooit welk avontuur achter een 

bosje schuilt, ga ervoor en durf verder het 

bos in te gaan.  

 
STEENBOK 

Je hoeft niet alles altijd zo serieus te  

nemen, zelfs Akela soms niet. 

 

 
WATERMAN 

De liefde is als een storm deze periode, 

hou je zeilen dus goed vast en maak je 

klaar voor hier en daar een klapgijp.  

 

VISSEN 

Een nieuw seizoen brengt nieuwe kansen, 

omarm ze als marshmallow bij het vuur.  

maar komen. 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

KLIK EN BEKIJK 
ALLE FOTO’S 

INSTALLEREN 

ZA 1  OKT 

CWO KAMP 

VR 21 - WO 26  OKT 

GEHELE GROEP 

VK PV WV ST 

ST 

LEIDINGWEEKEND 

VR 25 - ZO 27  NOV 

NIEUWJAARSINSTUIF 

ZA 14  JAN 

WP 

NIEUWJAARSDUIK 

ZA 14  JAN 

GEHELE GROEP 

SW VK PV WV 

VADER ZOONWEEKEND 

VR 17 - ZA 18  FEB 

VK 

VENTJESKAMP 

VR 24 - ZO 26  FEB 

WP 

NL DOET 

ZA 11  MRT 

GEHELE GROEP 

VADER ZOONDAG 

ZA 1  APR 

WV 

WV WEEKEND 

ZA 15 - ZO 16  APR 

VK 

BEVER DOE DAG 

ZA 13  MEI 

BV 

KAAGCUP 

DO 18 - ZO 21  MEI 

VK PV WV ST 

https://www.waterscoutinggouda.nl/jaarkalender/
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720302135330
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300755167
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720301638275
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720301638275


             BEVER UPDATE! 
 

   De bevers voelen zich langzamerhand  

      steeds meer thuis op de scouting.  

           Ze worden steeds beter in de spellen,  

            de vlag is nog nooit zo mooi gehesen en  

het belangrijkste; ze leren elkaar elke week  

beter kennen. Er zijn in deze korte tijd een  

hoop nieuwe vriendschappen ontstaan en  

dat vindt de leiding super leuk om te zien!  

      STUITER INSIGNE 

BEVERS 

            INSTALLEREN 
 

        Als je nieuw bent bij de bevers betekent 

           het ook dat je geïnstalleerd wordt.  

    Bij het installeren beloof je een  

     goede bever te zijn en ontvang je  

       het installatie pakket voor op je  

       nieuwe blouse. Dit jaar was het  

      een groot feest omdat iedereen  

    nieuw is bij de bevers. De leiding  

          trapte de installatie af en beloofde een 

      goed beverleiding lid te zijn. De bevers 

       vonden het stiekem toch wel een beetje 

spannend en konden eerst even bij de leiding spieken hoe 

het moest. Nadat alle leiding leden geïnstalleerd waren 

moesten de bevers er ook aan geloven.  

En wat deden ze dit goed! Ze hebben laten  

zien hoe goed ze de vlag kunnen hijsen en  

       dat ze de bever wet uit hun  

                           hoofd kennen. Ook voor  

                      het openingslied  

                inclusief dansje is  

                                  elke bever met vlag  

                                  en wimpel geslaagd.  

                                 Nadat alle bevers  

                                geïnstalleerd waren  

                             ontvingen ze hun installatie  

                          pakket met daarin alle insignes om  

                      het uniform compleet te maken.  

 

Afgelopen opkomsten zijn de bevers druk bezig geweest  

met een aantal thema’s. Het eerste thema waar we mee  

  begonnen zijn is het thema Stuiter. Stuiter woont in  

      Hotsjietonia en vind het super leuk om tijdens de bever- 

         opkomsten af en toe eens langs te komen. Hij is altijd in  

            beweging, bezig en lekker druk met activiteiten uit sport en spel.  

             Stuiter bedenkt de meest originele en uitdagende spelletjes en laat  

             de bevers niet stilzitten.  

 

           Drie weken lang stonden de opkomsten in dit thema en hebben  

         de bevers hun uiterste best gedaan om aan Stuiter  

     te laten zien hoe sportief ze wel niet zijn. De bevers  

hebben veel nieuwe spellen geleerd zoals verrassing  

      tikkertje, omgekeerd verstoppertje en Hollandse  

                      leeuwen. Stuiter kon dan ook niet  

                        anders zeggen dat hij na de drie  

                         opkomsten ontzettend trots was  

                         op wat de bevers allemaal kunnen  

                           en wat ze hebben geleerd.  

                        Als beloning heeft hij de bevers het  

                    welverdiende Stuiter insigne gegeven.  

 

BAS BOS INSIGNE 
              

De bevers waren nog net bijgekomen van de Stuiter opkomsten en zijn gelijk in 

het nieuwe thema gedoken. Het nieuwe thema stond in het teken van de  

natuur. Bomen, bloemen en planten kwamen aan bod. Dit kan natuurlijk  

 niemand anders zijn dan Bas Bos. Bas Bos woont ook in  

  Hotsjietonia en is de buurman van Stuiter. Toen Stuiter  

   thuis kwam met allemaal enthousiaste verhalen over  

  de bevers wou Bas dit ook een keer met zijn eigen  

 ogen zien. Het favoriete activiteitengebied van  

 Bas Bos is het buitenleven.  

 

Bas is namelijk erg graag buiten in het bos.  

Hij speurt naar alle dieren en planten in de natuur.  

Bas kon daarom niet wachten om de bevers alles  

te leren over dieren, planten en bomen in het bos,  

park of langs het water. De bevers waren erg verrast  

toen ze tijdens het opstellen ineens geluid hoorden uit  

de zeecontainer. Het leek echt alsof er iemand in verstopt zat.  

              Met zijn alle riepen ze “halloooo wie is daar????” en toen kwam Bas            

                   eindelijk te voorschijn. Tijdens de opkomsten heeft Bas door middel   

                       van een speurtocht allemaal verschillende bomen aan de bevers  

                         laten zien. Hij heeft laten zien wat voor spullen je allemaal kan  

                          vinden in de natuur en hoe je met deze materialen een mooi  

                           kunstwerk kan maken. Na de drie thema inkomsten kon Bas  

                            niet anders dan de verhalen van Stuiter bevestigen.  

                          Wat een leuke en vrolijke groep is het toch.  

                         Hij was erg te spreken over de kennis van  

                       de bevers betreft de natuur en gaf iedereen  

                   als beloning het Bas Bos insigne.  

                                

                                    De bevers zijn ontzettend trots op  

                                     hun verdiende insignes en deze  

                                      stralen mooi op hun gloednieuwe  

                                        rode beverblouse! 

€2. 00 

VAARDIGHEIDSINSIGNE 

 ALLE BEVER INSIGNES 

CHECK ALLE INSIGNES 

 

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 de indeling van het   

     uniform via 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/Poster-beverbadges-1.pdf
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Poster-beverbadges-1.pdf
https://www.waterscoutinggouda.nl/wp-content/uploads/Uniformen-bevers.jpg


    NIEUWE LEIDINGLEDEN 

CHECK ALLE FOTO`S 

 

Ook al was de heks een valserik, op kamp zijn een  

WV-lid en een bever omgetoverd tot leidingleden!  

  Na de zomer kruipen er twee nieuwe jungle dieren in  

   onze jungle die natuurlijk de horde nog leuker en  

    gezelliger gaan maken!  

 

   Deze twee figuren heten Baloe de beer en Jacala  

de krokodil! Baloe is een jungle beer (antropomorfe  

           lippenbeer) die houdt van spelen en luieren en heeft  

      de mentaliteit van een gemiddelde welp. 

 

   Baloe zijn lievelingskleur is groen wat dat doet hem denken aan  

         de achtertuin waarin hij heel de dag lang dutjes kan doen in zijn 

              favoriete hangmat. Verder is zijn lievelingsdier een beer en 

         eet hij graag wormen.  

 

    Jacala is een rustige krokodil die graag in het water  

     dobbert en ook graag de omgeving observeert.  

    In de jungle is dit belangrijk om te doen, zo dat je op  

           de hoede blijft voor gevaarlijke dieren zoals verkenners. 

           Ook al zijn krokodillen carnivoren, Jacala is vegetarisch 

         en eet specifiek geen bevers. Jacala’s lievelingskleur is 

      blauw, omdat dit hem moet denken aan het woord ‘wauw’, 

   wat hij erg fascinerend vind. Welke soort krokodil hij is, weet 

     hij niet, omdat hij is opgevoed door bevers.  

WELPEN 
ZOMERKAMP MET DE WELPEN       OVERVLIEGEN 

 

 

Afgelopen zaterdag was het zover voor veel welpen!  

Een belangrijk moment waarbij je de jungle verlaat en  

de wateren betreedt: overvliegen! Overvliegen is de transitie  

die welpen maken wanneer ze 10 of 11 jaar zijn en overgaan  

naar de volgende groep: de verkenners! Veel gaat er  

        veranderen voor deze welpen maar ook gaat  

     er veel veranderen in de jungle. Dit betekend  

        vaak dat er nieuwe gidsen en helpers worden  

           gekozen en dat de nesten gaan veranderen.  

     Gelukkig hoef je niet bang te zijn om deze oude 

     veteranen welpen nooit meer te gaan zien!  

             Want deze welpen zullen nog steeds rondlopen  

            op de scouting en worden de buren naast ons. 

 

Deze zomer zijn de welpen terug de tijd in gegaan en  

kwamen ze terecht in de middeleeuwen om de scouting  

te redden van de heks! Dit begon allemaal toen we op  

de eerste dag van kamp een fee tegen kwamen die ons  

  oneindig veel snoep beloofde als wij verf voor  

      haar gingen verzamelen op papiertjes.  

         Maar toen bleek dat deze ‘papiertjes’   

   contracten waren en daardoor werden  

    we haar slaven en verloren we de akela 

   staf! Gelukkig kwam de professor, van een 

          paar opkomsten terug (genaamd dj  

         kinderoog), langs om ons terug in de tijd  

      te brengen om te voorkomen dat wij slaven  

  van de heks werden! Maar toen gingen we terug 

 de tijd in en kwamen we een waarzegger, een nar, 

een honingbij en een minion tegen die toevallig ook   

vervloekt waren door de heks. Toen we deze figuren  

hadden verholpen van hun vloek, mochten we op  

bezoek bij de koning en moesten we bewijzen  

dat wij trouw waren aan de koning.  

 

Die nacht werden we wakker gemaakt  

en moesten we de schat van de koning  

krijgen die werd bewaakt door monsters  

en een enge beul. Toen dat gelukt was  

bleek het een val te zijn van de heks en  

werd de koning ook vals. De minion van  

dag 1 bleek ook een verrader te zijn.  

 

We kwamen een boogschutter  

tegen die ging helpen met de koning weer beter maken.  

Alleen was de ridder beschermd door zijn ridder.  

Toen we de ridder hadden verslagen en konden we de  

koning gaan redden. Die nacht werden we naar het elfenrijk 

gebracht die ons wilden helpen met de heks verslaan.  

Hiervoor moesten we door het oerwoud heen, en werden 

we achtervolgt door een eng beest. Toen we aankwamen  

                 in het elfenrijk kwamen we de elfen- 

            koningin tegen! Ze had vleugels en kon  

       magische dingen doen. Toen bleek  

         dat het beest haar huisdier was en  

          toen kregen we elfenthee met een  

           nacht snack.  

 

        De volgende ochtend mochten we het 

       elfenrijk in en hebben we heel de dag  

             lang lekker gezwommen. De volgende  

   dag was het tijd om de heks te verslaan! 

  

We hebben de bruiloft verstoord van de heks die ging  

trouwen met de koning om zo zijn rijk te krijgen en  

toen ging de honingbij van dag 1 zwaardvechten  

met de heks. De heks verloor want de bij stak  

haar en toen overleed ook de bij want bijen  

kunnen maar 1 keer steken. De volgende dag  

hadden we de minion vrijgelaten in het bos en  

gingen we terug naar huis.  

 

Dit verhaal is vertaald vanuit de gedachten en  

ervaringen van de welpen zelf. Bij vragen of  

verwarring kan je altijd even naar de welpenleiding toe.  

 

  AFSCHEID RIKKI 
 

 

          Deze maand is onze super gezellige rikki  

             tikki tavi gestopt met het leiding geven  

               bij ons. Rikki is 6 Jaar leiding bij ons  

                geweest en heeft heel veel kampen  

         met ons mee gedraaid. Nu ze een  

                 stuk ouder is geworden en een klein  

                beetje wijzer, is het tijd voor haar om  

      de jungle te verlaten. Wij zullen rikki  

    ontzettend missen en we wensen haar heel  

 veel plezier op haar nu vrije zaterdagen. 

    -xxx– De Welpenleiding 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300755167


SHANTI-WELPEN 
NIEUWE LEIDING 

 

   Sinds zomerkamp hebben we een nieuw 

       leiding lid bij het team: Mang.  

         Deze vleermuis had vorig jaar al een 

         aantal keer meegevlogen bij  

          verschillende opkomsten en na  

         afgelopen zomerkamp zit hij officieel 

        bij het team! 

VOORUITBLIK 

      PIRATEN OP ZOMERKAMP 
 

Afgelopen zomer zijn de shanti-welpen in Winterswijk op  

kamp geweest. Tijdens het opstellen kwam er een kapitein  

langs en begon overal gaten in de grond te graven.  

Kapitein Samboeka vertelde dat hij een grote schat had  

begraven ergens op ons kampterrein, alleen kon hij die  

     niet meer terug vinden en dat hij ook  

         niet meer wist waar de kaart was  

     gebleven. Hij vroeg ons of we  

        hem konden helpen zijn schat te vinden, maar wilden 

          wel eerst bewijs dat we waardig waren om bij zijn 

           bemanning te horen! We hebben bijvoorbeeld een 

           katapult gemaakt en piratenvlaggen gemaakt.  

 

         Toen we ons hadden bewezen, kwam kokkin Victoria 

       Vuur langs omdat ze geen citroenen kon vinden en 

           haar bemanning had scheurbuik! Nadat we de citroenen 

   hadden gevonden hebben we haar geholpen met eten koken. 

Kapitein Samboeka kwam met dekschrobber Aagje langs om ons eten te  

proeven en beoordelen.  

 

’s Nachts werden we wakker gemaakt door kapitein  

Samboeka wakker gemaakt omdat Aagje vermist  

was! We hebben heel het terrein afgezocht,  

maar konden haar niet vinden, dus we besloten  

om de volgende dag verder te zoeken.  

 

De volgende dag kwam de mariene langs en  

die vertelde dat Aagje dood gevonden was.  

We kwamen er uiteindelijk achter dat het Kapitein  

Samboeka was die haar had vermoord, maar toen  

de mariene kwam om hem te arresteren, kocht hij die  

om. Het was nu nog belangrijker om de schat te vinden,  

want de kapitein had een deel aan de mariene beloofd.  

Ondertussen heeft chirurg Meedogenloze Martha ons het een en ander geleerd 

over eerste hulp voor piraten. Later die dag kwam de chirurg terug omdat ze 

haar spullen kwijt was. Wij gingen helpen zoeken en toen we alles gevonden 

hadden kwamen we uit bij het zwembad. Kortom; een middagje gezwommen!  

 

      Opnieuw werden we wakker gemaakt ’s nachts. Deze keer door 

        Neptunes en Neppetunes die er niet uitkwamen welke zeeën en 

          oceanen van wie waren. We werden meegenomen naar de 

    onderwaterwereld en hebben wat van de cultuur daar  

       gesnoven voordat we hun favoriete hapjes te eten kregen 

       en in het voeten water van een van de twee moesten  

       praten. Hierna kreeg iedereen een doopformulier, dus als 

      we die goed bewaren hoeft dit volgend jaar gelukkig niet 

      meer! Stuurvrouw Ronja richting kwam de volgende ochtend 

   langs en heeft ons kompas leren lezen. Ook zijn we die dag 

       naar Duitsland gegaan voor een vossenjacht!  

 

De volgende dag kwam wapensmid Ongure Olga langs en heeft  

ons geleerd hoe we goed kunnen communiceren aan boord van  

een schip. Hierna zijn we spandoeken gaan maken, omdat we  

hadden besloten dat we kapitein Samboeka toch niet meer  

wilden helpen zoeken naar zijn schat nadat hij Aagje had  

vermoord en de mariene had omgekocht. ’s Middags hebben we  

de kapitein met sloten van de mariene gevangen en is hij mee- 

genomen door de mariene. Met de stukken kaart die we elke avond van Ronja 

Richting kregen, hebben we de schat gevonden. Omdat de oude kapitein  

opgepakt was, moest er een nieuwe worden aangewezen. De bemanning  

besloot unaniem dat Ronja Richting de nieuwe kapitein werd. De schat werd 

verdeeld, en iedereen ging met volle buit op zak weer naar huis! 

CHECK ALLE FOTO`S 

          OVERVLIEGEN 
 

We hebben een nieuw leidinglid  

verwelkomd, maar moeten ook  

afscheid nemen van twee shanti- 

welpen. 24 september vliegen zij  

over naar de padvindsters, maar  

ze moeten wel nog eerst de sloot  

doorkomen, zoals traditie is! 

                 EEN NIEUW INSIGNE 
 

       Verder beginnen wij 24 september 

           ook met een nieuw insigne.  

            Deze is op zomerkamp al een 

     beetje geïntroduceerd, en  

     hoewel het toen eerst nog een 

            beetje moeizaam ging, pakte  

          iedereen het uiteindelijk snel op! 

                      We gaan de komende periode  

    verder met kompas lezen, zodat straks    

     elke shanti-welp een kompasinsigne op zak heeft! 

 

        Nadat het de afgelopen twee jaar niet door  

                  heeft kunnen gaan vanwege corona, gaan we  

                    dit jaar met de shanti-welpen weer meedoen  

    aan de duinenmars. We gaan dan op 1 oktober 

       een middagje door de duinen bij Den Haag 

     wandelen en onderweg gezellig met zijn allen 

  picknicken. Na afloop krijgt iedereen een pin of 

     een medaille waarop het aantal keer dat je hebt 

 meegelopen staat! 

 

Ook hebben de shanti-welpen over een paar  

weken weer filmavond. Vrijdag avond 4  

november verzamelen we op de pad  

en gaan we met zijn allen een film  

kijken! Daarna blijven we een nachtje  

slapen en er staat ook nog een leuk  

programma klaar. We ronden op  

filmavond ook het kompasinsigne af! 

 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720302135330
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Onze jaarkalender is vernieuwd! 

Tegenwoordig kan je alle data van 

evenementen, opkomsten en wanneer 

er geen opkomsten zijn vinden in onze 

jaarkalender. Onze jaarkalender is nu  

al aangevuld tot en met juli 2023! We 

hebben alvast de grootste & leukste 

evenementen voor je op een rijtje gezet. 

 
Klik & bekijk de gehele jaarkalender! 
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*Data wijkt af voor het kader 

WP 

NIEUWJAARSDUIK 

ZA 14  JAN 
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ST 

LEIDINGWEEKEND 

VR 25 - ZO 27  NOV 

KLUSDAG 

SINTERKLAASOPKOMST 

ZA 3  DEC 

ZA 10  DEC 

GEHELE GROEP 

GEHELE GROEP 

KERSTOPKOMST 

ZA 17  DEC 

GEHELE GROEP 

BAKSKAMP 

VR 6 - ZO 8  JAN 

PV 

KADERKAMP 

VR 6 - ZO 8  JAN 

VK 

NIEUWJAARSINSTUIF 

ZA 14  JAN 

GEHELE GROEP 

VALENTIJNSOPKOMST 
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GEHELE GROEP 

WP 
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VR 17 - ZA 18  FEB 

VK 

VENTJESKAMP 
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ZA 1  APR 

VK 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 1  APR 

VK 

WV 

JUMPSQUARE TOERNOOI 

ZA 1  APR 

PV 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 8  APR 
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WO 12  APR 

VK PV WV ST 

GEHELE GROEP 

OVERVLIEGEN 

ZA 15  APR 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 15  APR 

VK 

WV 

WV WEEKEND 

ZA 15 - ZO 16  APR 

PV 

SPLINTERCUP 

WO 19  APR 

VK PV WV ST 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 22  APR 

VK PV 

SPLINTERCUP 

WO 3  MEI 

VK PV WV ST 

GEHELE GROEP 

INSTALLEREN 

ZA 6  MEI 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 6  MEI 

VK PV 

SPLINTERCUP 

WO 10  MEI 

VK PV WV ST 

BV 

BEVER DOE DAG 

ZA 13  MEI 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 13  MEI 

VK PV 

KAAGCUP 

DO 18 - ZO 21  MEI 

VK PV WV ST 

VK 

ONTMOETING 

DO 18 - ZA 20  MEI 

PV 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 27  MEI 

VK PV 

WP 

MINIKAMP 

ZA 27 - ZO 28  MEI 

SW 

JUNGLE DAG 

WP 

ZA 3  JUNI 

SW 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 3  JUNI 

VK PV 

WP 

ZOMERKAMP 

ZA 8 - VR 14  JULI 

SW 

VK 

ZOMERKAMP 

MA 10 - WO 19  JULI* 

PV 

ZOMERKAMP 

MA 10 - MA 17  JULI* 

WV 

ZOMERKAMP 

MA 24 - ZO 30  JULI 

= TIP VOOR DE OUDERS 

TIP! Print deze pagina uit en hang onze jaarkalender thuis op. 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 22  APR 

VK PV 

VK 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 18  MRT 

PV 

CWO ZEILINSTRUCTIE OCHTEND 

ZA 25  MRT 

VK PV 

https://www.waterscoutinggouda.nl/jaarkalender/


OP NAAR CWO KAMP 
 

     Wat jammer, het zomerkamp is afgelopen,  

        de zeilwedstrijden zijn geweest, wat is er nu 

           nog om naar uit te kijken? CWO kamp  

    natuurlijk! Het 5 daagse kamp waarin  

   de verkenners echte “zeil-meisters” zullen  

           worden. En natuurlijk hopen ze ook een  

         CWO diploma te bemachtigen (een soort  

           vaarbewijs maar dan voor zeilboten).  

  De verkenners zullen overdag met  

 een klein groepje praktijk instructie  

krijgen met een instructeur en na een  

heerlijk avondmaal zal er ook een deel  

theorie behandeld worden. Een kort kamp  

maar voor sommige toch vol spanning.  

Aan het einde van het kamp zullen er voor  

zij die er klaar voor zijn theorie- en praktijk  

examens zijn. Hebben jullie er zin in?  

        Wij in ieder geval wel! 

 

        Wil je jezelf alvast goed voorbereiden op  

                   cwo kamp? Check dan onze cwo pagina! 

 

 

Het was natuurlijk even spannend,  

gaat ze het doen of niet? Tot onze grote  

vreugde (en na vele dagen sleutelen)  

deed de beuker het! Ze heeft heel het  

zomerkamp genoten van het water  

rond Zeewolde en is geen 1 keer  

uitgevallen of kapot gegaan. Zelfs niet  

gedurende de 2x 16 uur lange sleep.  

Nu is ze helemaal klaar voor het komende  

CWO kamp en de zeilopkomsten eromheen. 

VERKENNERS 
DE BEUKER NAAR ZEEWOLDE 

 

Het hoogtepunt deze zomer was natuurlijk het Nawaka  

scoutingkamp. Er kwamen dit jaar wel ruim 4500  

  scouts naar dit evenement en ons subkamp  

    piramide had de meeste deelnemers, ongeveer  

     720, van alle subkampen! Dat was ook wel te  

     merken, want toen we na een eindeloos lange  

    sleep van 16 uur eindelijk aankwamen op het  

  scouting landgoed, en we 15 min hebben moeten  

lopen van de boten naar ons stukje grond,  

was het een stuk drukker op het terrein dan  

        we gewend zijn met ons eigen  

           zomerkamp. Toen we net ons  

          stukje grond hadden gevonden kwamen onze drie  

       aanhangers met spullen al aan. Na uren werken in een 

         hete zon was ons terrein dan eindelijk af, wel iets  

           kleiner dan normaal maar ja. Er waren ook allemaal 

             gave decoratie stukken aanwezig, zoals een stenen 

      farao, pilaren en een enorme piramide!  

     Alles was ook in onze kampkleur, oranje.  

 

           Elke dag hebben de verkenners gestreden om te 

         winnen en voor een lange tijd stond de 243 ook  

      bovenaan. Alleen de laatste dagen van het kamp ging 

          het wat minder, er waren minder spellen, er was weinig 

    wind, kortom het ging nog spannend worden of we onze  

  voorsprong konden behouden. En toen, op de finale dag,  

toen de gestolen sarcofaag met een helikopter weer terug gebracht werd,  

was er de bekendmaking. Wie had subkamp piramide gewonnen…?  

De 243 natuurlijk! We hebben de 1e positie weten te behouden  

en namen de hoofdprijs mee naar huis! Hierna hebben  

we gefeest met live optredens en DJ’s om  

de overwinning te vieren.  

 

Ook was er dit kamp een Ecovlet te winnen.  

Dat is een lelievlet die gemaakt is van gerecycled  

plastic. Dit word dan met een CNC gesneden en  

de gesneden delen worden als een soort  

knutselprojectje in elkaar gezet. Je kon er een  

paar testrondjes in varen en wat was nou het  

mooie? in de winter kost het geen onderhoud!  

Hoe kon je dit prachtige schuitje winnen? Je moest  

een video maken met hoe duurzaam jouw scouting was.  

We hebben onze beste ocsar winnende kinderacteurs ingezet en hebben een 

pracht filmpje gemaakt, maar helaas ging de winst per loting en hebben we hem 

niet gewonnen. 

 

Na al deze spectaculaire gebeurtenissen kwam er toch een eind aan dit  

prachtkamp. Gelukkig konden de verkenners allemaal met de auto naar huis en 

          weer in hun eigen bedje slapen. De leiding  

            moest nog de bootjes terugslepen,  

                 alle 16 uren. Hierna was het kamp 

            toch echt voor iedereen afgelopen 

                en konden we even 2 weekjes 

                  bijkomen voordat de opkomsten 

            weer begonnen.. 

 

 

 

 

 

 

     VERKENNERS NAAR NAWAKA 

CHECK ALLE FOTO`S 

ZEILWEDSTRIJDEN 
 

      Afgelopen periode waren er natuurlijk ook  

                 weer de regionale zeilwedstrijden.  

          Wedstrijden die gestreden worden door  

          de waterscoutinggroepen uit de buurt,  

         de Klimop en de st. Willibrordus, op een  

        zaterdag en zondag. Hoewel het weer er  

     eerst goed uitzag bleek het deze dagen toch 

  wat minder te zijn. Dit liet ons de pret niet  

drukken en de wedstrijden de we gezeild hebben,  

hebben we gestreden! De laatste finale wedstrijd  

is helaas afgelast wegens de afwezigheid  

van wind. Tot onze grote spijt hebben we  

geen eerste plek weten te bemachtigen  

in de 18- klasse. De leiding heeft in de  

vrije klasse wel een eerste plek weten  

te bemachtigen.  

CWO PAGINA 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720301638275
https://www.waterscoutinggouda.nl/cwo/


PADVINDSTERS 
Het is ondertussen alweer even geleden dat we terug  

kwamen van het super toffe nawaka.  

Zondag 7 augustus is het kader met de leiding  

vertrokken met de sleep richting Zeewolde.  

Het was een aardig stuk en dat hadden we ook niet  

in één dag gered. ‘S ochtends om 5.30uur zijn we  

vertrokken en ‘s avonds rond 19.30uur kwamen we  

aan op een eiland waar de verkenners ook waren  

gestrand. Hier hebben we lekker gegeten en        

   de tenten opgezet om hier een  

         nachtje te overnachten.  

    De volgende dag vertrokken we  

        weer vroeg om op tijd aan te komen op nawaka. En ja hoor! 

         Daar zagen we het al in de verte, het grote kamp met  

          honderden vletten en tientallen wachtschepen.  

         Terwijl het kader en de leiding bezig was met de boten 

         leeghalen en naar het kampterrein brengen kwam het  

        niet-kader eraan! Met elkaar hebben we ons niet al te grote 

      kamp op weten te bouwen en kon het feest beginnen. 

  NATIONAAL WATERKAMP 

CHECK ALLE FOTO`S 

PI-RA-MI-DE SCOUTS 
 

Wij zaten in Subkamp piramide (kleur oranje). We werden  

welkom geheten door de subkampstaf en enge, grote  

Egyptische beelden die ons elke keer weer aankeken als we  

langs liepen. Ons Subkamp was heel mooi aangekleed en  

  was hierom ook goed te herkennen. De dagen  

       waren gevuld met leuke spellen en andere  

   activiteiten. Zo hadden we een dag  

      ‘waterspektakel’, dit waren allemaal parcoursen,  

       klimmen en waterspellen die we de hele dag mochten doen. 

        Ook was er een modderbaan, met zoiets merk je toch dat 

        we een meidengroep zijn. De medewerkers verlieten me 

t            gehoorschade hun werkdag (wat kunnen jullie gillen!). 

 

    Het mooie aan dit kamp is dat nawaka  

         grote activiteiten kunnen organiseren,  

    wat wij met onze kampen helaas niet  

   kunnen. Alles was super groot opgezet en je  

hoefde je geen moment te vervelen. Er waren grote  

feesten waar we met alle subkampen aan het dansen  

waren. Ook is het natuurlijk het kamp waarin je  

allemaal nieuwe mensen leert kennen. Er waren in  

totaal 4500 mensen op het terrein, genoeg mensen om  

kennis mee te maken. De meiden hebben hier goed gebruik  

van gemaakt en kwamen iedere dag met mooie verhalen over nieuwe mensen 

terug. Leuke verhalen, maar ook verhalen van andere scouts die  

de voorrangsregels op het water niet helemaal begrepen.  

 

De laatste dag van Nawaka was er een prijsuitreiking voor de wrikwdstrijden, 

     roeiwedstrijden en zeilwedstrijden. Roeien en zeilen hebben onze 

          meiden wel aan meegedaan, helaas niks gewonnen.  

      Maar met het wrikken vloog onze prijzenkast vol.  

         Meerdere meiden hebben een mooie prijs weten te  

          bemachtigen met het wrikken! Trots!! Nadat de regen onze 

          laatste feestavond had verpest, hebben we in de tent nog 

            even nagepraat over het kamp en konden we voldaan 

           naar bed.  

CWO KAMP 
 

We hebben natuurlijk heerlijk genoten  

van de zomervakantie en zijn nu weer  

helemaal uitgerust om actief deel te  

nemen aan de opkomsten!  

 

We hebben ondertussen alweer een  

aantal opkomsten gehad en die waren  

alweer spetterend. We zijn ons alweer  

aan het voorbereiden op CWO kamp.  

Dit kamp staat in het teken van het leren zeilen.  

Onze meiden zijn natuurlijk hartstikke gegroeid dit jaar,  

en om alles er nog even uit te halen zijn we lekker gericht 

aan het varen. Over een paar weken worden de meiden  

ingedeeld in de cwo’s en kunnen ze zich gaan bewijzen  

tijdens cwo kamp. Wij denken dat ze er helemaal klaar voor 

zijn en hopen dat er veel cwo 3’s behaald gaan worden. 

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN? 
 

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

Sinds mn 10e, ik kwam er via mijn zusje Simone. 
 

   WAT IS LEUKER: ZEILEN OF  
   LANDSPELLETJES? 

  Zeilen natuurlijk, daarvoor kies je uiteindelijk  

de waterscouting. Ik ben begonnen als  

padvindster en ben nu ook padvindsters- 

leiding, altijd wat met zeilen gedaan dus.  

Nu ben ik sinds april begonnen als Bever- 

leiding en landspellen zijn ook leuk! 

 

WAT IS JE LEUKSTE  
SCOUTING HERRINNERING? 
Het gek maken van de leiding,  

dat vond ik altijd toch wel heel leuk. 

 

HOE IS HET DAN NU OM  
ZELF LEIDING TE ZIJN? 
Ja je voelt die pijn nu wel een beetje  

haha. Ik weet nog wel toen Chaim nog  

onze leiding was ik een keer de wc moest schoonmaken 

terwijl hij een beetje commentaar leverde. 

Ik zei toen “ga zelf maar wat doen.” Toen zij hij: “wacht maar 

tot je zelf leiding bent, dan weet je hoe ik me nu voel.”  

En nu snap ik hem wel ja. 

 

WAT WAS JE LEUKSTE KAMP? 
Zomerkamp 2019 met de padvindsters,  

de Mexicaanse mafia. 

 

HOE ZIET JOUW IDEALE OPKOMST ERUIT? 
Als de opkomst super goed is uitgewerkt, waardoor we die 

kinderen makkelijk kunnen vermaken, dan geniet ik het 

meeste. 

 
 
 
 
 

KELLY 
BEVER &  

PADVINDSTER 
LEIDING 

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720301638275


LOTENVERKOOP 

Nieuw! 
Verkopen jij 25 loten of 

meer? Dan ontvang jij 

een Grote Clubactie  

Medaille. Zo kan  

iedereen zien dat jij  

een topverkoper bent! 

 

Bereid je dus snel jouw 

verkooptechnieken voor 

en ga zaterdag 24  

september direct aan  

de slag met verkopen! 

Hoe koop je online een lot? 
Je kan onze waterscoutinggroepen steunen 

door een lot vanaf 3 euro te kopen! 

 

1. Kies of je een lot wilt kopen voor  

Cornelis de Houtman (jongens) of voor  

de Kastanujo (meiden). 

 

2. Vul bij ‘verkoper’ degene (een lid van een 

speltak) in waarvan je een lot wilt kopen. 

 

TIP! Je kan ook een speltak (bijv. welpen)  

invullen bij ‘verkoper’. 

 

3. Vul de rest van je gegevens in en koop  

je loten!  

 

Cornelis de Houtman  Kastanujo 

(jongens)     (meiden) 

Klik & koop een lot Klik & koop een lot 

Superlot kopen? 
Werk je bij een werkgever die ons wilt  

sponsoren? Dat kan! Koop een superlot. 

Een superlot vertegenwoordigt 50 loten. 

 

Cornelis de Houtman  Kastanujo 

(jongens)     (meiden) 

Klik & koop een lot Klik & koop een lot 

Je eigen verkooppagina! 
Ieder lid ontvangt een mailtje met de inlog- 

gegevens voor zijn of haar persoonlijke  

verkooppagina. Daar kan je badges verdienen 

en maak je kans op een Playstation 5, giftcards 

van Top1Toys, tickets voor Bobbejaanland en 

duizenden andere prijzen. 

 

Ook dit jaar kunnen verkopers  

zich weer opgeven voor de  

landelijke verkoopwedstrijd.  

Vanaf 40 verkochte loten  

hebben ze altijd prijs.  

https://lot.clubactie.nl/lot/waterscouting-cornelis-de-houtman/231440
https://lot.clubactie.nl/lot/waterscoutinggroep-kastanujo-/11626251
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/waterscouting-cornelis-de-houtman/231440
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/waterscoutinggroep-kastanujo-/11626251


WILDE VAART 
WILDE VAART NAAR NAWAKA SUBKAMP TAJ MAHAL 

 

 

Onze bootjes liggen alweer een tijdje voor de deur, 

maar wat hebben wij een fantastische kamp  

gehad met de Wilde vaart! Dit jaar zijn wij op  

nawaka geweest en zaten wij in het  

subkamp Taj Mahal met de kleur paars.  

Wij zijn samen met de padvindsters &  

verkenners vertrokken naar Zeewolde,  

want wij sleepte mee hun mee.  

We zijn s’ ochtends vroeg vertrokken en  

hebben in de avond met z’n alle gegeten  

en geslapen om de volgende dag onze  

weg te vervolgen naar Zeewolde.  

 

Wat waren we blij toen we eindelijk daar aan  

kwamen! Het was eerst nog even zoeken waar we moesten liggen 

maar we hadden ons plekje uiteindelijk gevonden en toen mochten we 

   al onze spullen uit de boten gaan tillen naar onze plek 

        waar we mochten staan. Eenmaal aangekomen  

           hebben we de tentjes opgezet en zijn we even bij 

       gekomen van de lange sleep! Wij hadden aan 

        de ene kant buren uit Israël naast ons staan 

           waar we al een praatje mee hadden  

           gemaakt. En wat hadden we geluk met  

           het weer, soms iets te warm maar over  

          het algemeen heel lekker.  

 

       Nou en het eerste nachtje zat er al weer op,  

           de 2e dag van Nawaka gingen we met z’n alle     

       naar de opening toe in Zeewolde. Was eventjes  

       slepen maar dat was het zeker waard! Wat een gezellig-

heid was het daar, er is een echt feest van gemaakt! Alle subkampen 

werden daar geïntroduceerd en Nawaka werd officieel geopend!  

 

Als WV zijnde is nawaka heel erg leuk! We hadden elke avond ergens 

een feestje waar we heen konden of speelde spelletjes tot  

de late avond uren met elkaar. Vaak gingen we naar  

de feest boot toe waar het heel gezellig was en er  

elke avond weer een dik feest van gemaakt werd!  

Verder had je de hele dag door gewoon een  

programma met leuke spelletjes en activiteiten  

en ook met genoeg vrije tijd! Was dus ook elke  

ochtend weer vroeg ons bed uit, nou kon dat ook  

niet anders want het was al zo heet in de ochtend  

dat je je tent wel uit moest.  

 

Ook hadden we dit jaar een vlettenrally, dat houd ik dat  

je binnen een bepaald aantal uur zoveel mogelijk kilometers  

moet maken met je zeilboot en je onderweg ook checkpoint kan  

behalen of opdrachten kan uitvoeren! Het was die dag wel heel erg 

warm maar onze beide boten hebben het super gedaan en zijn hoog 

geëindigd!  

 

Op normaal zomerkamp strijd je natuurlijk voor de winnaars plek per  

             bak maar op Nawaka doe je dit per scoutinggroep.  

     Het is daarom ook heel leuk om met elkaar je 

        best te doen en te strijden tegen andere  

          groepen uit heel Nederland en soms uit  

           andere landen. In de vrije tijd die wij hadden 

            speelde we spelletjes met elkaar of  

           ontdekte we het enorme  terrein, want wat 

         was het groot en wat was er veel te beleven.  

Omdat wij in het super leuke Subkamp Taj Mahal zaten hadden we 

allemaal spellen in dat thema gedaan. Zo hadden wij een workshop 

buik dansen met ons hele subkamp. Er was een  

mevrouw ingehuurd die dat ons die dag zou leren.  

De workshop begon met wat basis dingen en  

we moesten haar na doen en je moest met  

een vriend of vriendin samen dansen.  

De workshop eindigde met dat we  

allemaal in een grote kring stonden en  

je 1 voor 1 midden in de kring een halve  

minuut ongeveer iets ging doen wat je  

die dag geleerd had! En het was leuk  

om te zien dat iedereen er gewoon leuk  

aan mee deed en alles kon en mocht!  

 

Elke dag was op zijn eigen manier leuk,  

het was een best lang kamp want het duurde  

2 weken maar voor je het weet is het alweer de  

                laatste dag! Wij zijn uiteindelijk 2e geworden  

                       van ons hele subkamp en hebben mooie prijzen  

                           uitgekozen voor ons wv lokaal!  

 

                            We hebben alles afgebroken en zijn toen met alleen               

      de wilde vaart en de leiding van de padvindsters & 

      verkenners vertrokken naar Gouda. Het weer zat  

     iets minder mee want het heeft bijna alleen maar  

           geregend die dag, maar de sfeer zat er nog lekker in. 

        Wij sliepen die nacht in de boten dus we moesten goed  

          met zeiltjes alles drooghouden zodat we die nacht nog een 

 beetje konden slapen want de volgende dag zouden we weer 

vroeg verder slepen richting Gouda. Het is allemaal heel goed gegaan 

en hebben de zelfde dag de bootjes nog uitgepakt!  

  VOORUITBLIK 

We zijn alweer een aantal weken verder en  

hebben al wat super leuke opkomsten achter  

de rug! We halen elke week nog leuke  

herinneringen naar boven van dit geweldige kamp.  

Ook hadden we op kamp iemand ontmoet die veel met  

ons mee deed en het leuk vond om met onze groep te zijn.  

Die gene is 2 weken terug vanuit Oss naar Gouda gekomen met  

de trein om een hele zaterdag een opkomst met ons mee te draaien! 

En wat was het gezellig, hij is blijven eten en in de avond is hij weer 

met de trein naar huis gegaan.  

 

     Het eerst volgende kamp van ons is cwo 

           kamp waar we allemaal heel erg naar 

      uit kijken en dat beloofd weer een  

           hele leuke zeil week te worden! 

 

        Check alle evenementen 

          via onze jaarkalender! 

https://www.waterscoutinggouda.nl/jaarkalender/


 

 

Na een fijne warme zomer met veel leuke kampen zijn de opkomsten weer 

begonnen en is ook de jaarlijkse groepsbbq weer geweest. Het is goed om 

te zien dat er ook met een “light” bestuur dingen voor elkaar komen. Zoals 

een eigen WV lokaal, een mooi stam terras met voldoende zitruimte etc. 

Leuk om te zien dat de trent zich doorzet. 

 

    En niet alleen het bouwen gaat goed, ook bij de  

       onderdelen zit er groei. Dit in leden en nieuwe  

         leidingleden. (Voor de nieuwe leidingleden,  

          vergeet niet je nieuwe functie door te geven  

     zodat er een VOG voor je aangevraagd kan  

             worden. Op naar een mooi najaar met nieuwe  

           leuke dingen, goede jacht en een behouden  

          vaart van het bestuur. 

 

 

 

 

 

 
 

In 2023 zijn we van plan om de daken het welpenlokaal en het  

stamlokaal te vervangen. Heb je verstand van daken / wil jij hier een  

bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met het bestuur van  

Cornelis de Houtman. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De herfst is begonnen. Een mooi moment om even terug te kijken maar ook 

vooruit te kijken. De zomervakantie begon met het zomerkamp van  

de Shanti Welpen in Winterswijk. Het kamp was een  

groot succes. Ze zijn zelfs eventjes naar Duitsland  

geweest, spannend hoor! 

 

Aan het eind van de zomervakantie was  

het tijd voor een van hoogtepunten in de  

Scouting carrière van een padvindster  

het NaWaKa. De verhalen hebben jullie  

vast gehoord en kunnen jullie ook lezen. 

 

Inmiddels is het seizoen al weer een  

paar weken begonnen. We hebben de  

groepsbbq gehad met een goede opkomst.  

Het overvliegen staat voor de deur en op  

1 oktober is het weer tijd voor de Duinenmars. 

 

Dit jaar doen we ook weer mee aan de Grote Club  

Actie. Wij hopen op een mooie opbrengst. Van de 

opbrengst willen we leuke activiteiten gaan organiseren.  

Hou de berichtgeving hierover dus goed in de gaten. 

DAKEN VERVANGEN IN 2023  

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 

NEEM CONTACT OP! 

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

