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Op onze jaarkalender vind je alle data 
van kampen & evenementen. Ook kan 
je zien wanneer er wel en geen 
opkomst is op zaterdag.

Klik & bekijk de gehele jaarkalender!

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

Check onze website om de gehele 
jaarkalender te bekijken. Daar vind je 
nog meer evenementen!

ALGEMEEN
JAARKALENDERVIERDE EDITIE HOROSCOOP

STIER
Ga uit van het onverwachte, de wind 
kan soms snel draaien.

RAM
Vind schoonheid in de simpele dingen 
zoals het winnen van levend stratego.

TWEELING
Heb vertrouwen in jezelf, dan kom je 
wel tot die nieuwe insignes.

KREEFT
Laat los wat je niet kan controleren. 
De wind heeft een wil, je kan er alleen 
mee varen als je er niet tegenin gaat.

LEEUW
Laat het verleden los en ren vooruit. 
Soms moet je een nieuw bospad in 
gaan om je bestemming te vinden.

MAAGD
Focus in deze donkere maanden op 
de lichtpuntjes; je fietslampjes.

WEEGSCHAAL
Ook al is het buiten koud, de warmte 
van vriendschap zal je opwarmen.

SCHORPIOEN
Er wordt weinig gevaren deze maand, 
maar ook zonder zeilen weet je een 
manier om vooruit te komen.

BOOGSCHUTTER
Fijne kerst!

STEENBOK
Je hoeft niet alles altijd zo serieus te 
nemen, zelfs je schipper soms niet.

WATERMAN
Deze koude maanden vragen om 
warmte, zoek de liefde op en warm 
samen op bij romantisch kaarslicht.

VISSEN
Wees niet bang voor nieuwe 
avonturen, vogels vliegen ook nooit 
twee keer dezelfde kant op.

VR 16 JAN - ZA 17 JAN

OPKOMST

WVSWSWSWSW

ZA 7 JAN

OPKOMST

WVSWWPBV

VR 6 JAN - ZA 7 JAN

BAKSKAMP

PV

ZA 14 JAN

NIEUWJAARSINSTUIF

★GEHELE GROEP

ZA 14 JAN

NIEUWJAARSINSTUIF

★GEHELE GROEP

VR 17 FEB - ZA 18 FEB

VADER ZOONWEEKEND

WP

VR 24 FEB - ZO 26 FEB

VENTJESKAMP

VK

ZA 11 MRT

NL DOET

★GEHELE GROEP

ZA 1 APR

VADER ZOONDAG

★VK

ZA 15 APR - ZO 16 APR

WV WEEKEND

WV

ZA 15 APR

OVERVLIEGEN

★GEHELE GROEP

ZA 6 MEI

INSTALLEREN

★GEHELE GROEP

ZA 13 MEI

OPKOMST

BV

DO 18 MEI - Z0 21 MEI

KAAGCUP

STWVPVVK

x

2023

EN EEN MOOI 2023!

FIJNE FEESTDAGEN

De opkomsten worden korter en kouder. 
De tijd van de boten uit het water en het 
winterseizoen is aangebroken. En ook 
een periode van feestdagen en speciale 
opkomsten staan voor de deur. 

De afgelopen tijd heeft ook iedereen zich 
ingezet voor de jaarlijkse Grote 
Clubactie. In totaal hebben we samen 
ruim 3.000 euro ingezameld. Een mooi 
bedrag wat we goed kunnen gebruiken 
voor allemaal leuke dingen.

De speltakken blikken in deze editie 
terug op 2022 en kijken vooruit naar het 
nieuwe jaar. Veel leesplezier!

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


BEVERS
VETBOLLEN MAKEN

De bevers zijn dol op dieren en wilde de vogeltjes 
buiten graag een handje helpen nu de winter er 
weer aan komt. De bevers hebben allemaal 
hun eigen vetbol gemaakt zodat ze deze 
thuis in de tuin kunnen hangen. 
Zo kunnen de vogeltjes hier lekker van 
eten in de koude wintermaanden. 
Wij hopen dat de vetbol in de smaak 
viel bij de vogeltjes. En is hij nu al op? 
Dan hieronder het recept, zodat de 
bevers nog veel meer lekkere vetbollen 
kunnen maken.

Benodigdheden:
- Een blok frituurvet (ongezout)
- Een touwtje
- Een kartonnen bekertje, blikje
- Vogelzaad

Uitleg:
1. Smelt het frituurvet in een pan en wacht tot het    
     warm wordt. Pas op dit kan heel heet worden, dus 
     laat mama of papa hier de bevers mee helpen.
2. Vul je bekertje met het warme frituurvet.
3. Voeg handjes vogelzaad aan je bekertje met 
     frituurvet toe en roer dit door. Voeg net zo lang 
     vogelzaad toe tot het een dikke brij is. 
4. Doe nu een touwtje in je bekertje, zodat je later je 
     vetbol kan ophangen.
5. Zet je vetbol in de koelkast en wacht tot hij hard 
     wordt.
6. Als de vetbol hard is geworden kan je hem uit de 
     vorm halen en kunnen de vogeltjes er lekker van 
     smullen.

AFSCHEID AMBER
                     Afgelopen periode hebben we helaas 
                         afscheid moeten nemen van ons 
                            leidinglid Amber. De bevers hebben 
                               haar de hele opkomst ontzettend in 
                                 het zonnetje gezet en we gaan haar 
                                heel erg missen. 

                               Tijdens de opkomst hebben alle         
                             bevers een mooie armband voor 
                         Amber gemaakt zodat ze de bevers niet 
                       zal vergeten. 

Ook hebben de bevers een mooie poster gemaakt met 
hun handje erop om Amber uit te zwaaien. Amber 
heeft heel veel complimentjes en knuffels gehad, 
maar toen was het toch echt tijd om 
afscheid te nemen.  Super bedankt 
Amber namens alle bevers en een 
behouden vaart.

AMBER BEDANKT!

Boris Bever vind het altijd super gezellig tijdens de opkomsten 
en speelt altijd gezellig met de bevers mee. 
Maar doordeweeks voelde hij zich een beetje alleen en 
had hij niemand om mee te spelen. Daarom gaat Boris 
Bever nu elke week met een bever mee naar huis om 
de hele week gezellig samen te kunnen spelen. Boris 
Bever is al bij meerdere bevers wezen logeren en 
heeft hier veel mooie avonturen beleefd. 

Zo is hij al naar de intocht van Sinterklaas geweest, 
heeft hij pannenkoeken gegeten en is hij bij oma wezen 
logeren. Met zijn bevervriendjes verveeld Boris Bever 
zich niet meer. Al deze mooie verhalen worden elke 
week opgeschreven in Boris Bever zijn schriftje. 

          Zo kunnen alle andere bevers 
                              ook horen wat Boris Bever 
                                  allemaal heeft beleefd. 

                                     Boris Bever kijkt nu al 
                                      weer uit naar zijn 
                                    volgende logeerpartijtje 
                                   en alle avonturen die hij 
                                samen met de bevers thuis kan beleven.

BORIS BEVER UIT LOGEREN

De bevers hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met 
een nieuwe bewoner van Hotsjietonia, dit is het dorp waar 
de bevers elke week spelen. Stanley Stekker woont in 
Hotsjietonia en weet alles van Uitdagende 
Scoutingtechnieken. 

Buiten maakt hij graag zijn eigen hut, hij weet technische 
problemen op te lossen en krijgt alle touwen uit de knoop.
Hij is een echte knopenexpert! Stanley Stekker is bij de 
bevers langs geweest om hun alles te leren over knopen en 
hutten bouwen. De bevers hebben geoefend met veterstrikken 
en hebben geleerd hoe ze zo snel mogelijk een grote knoop uit 
                      de knoop moeten halen.

                             Ook een potje touwtrekken kon natuurlijk niet 
                                ontbreken. Tijdens de tweede opkomst met Stanley 
                                Stekker kwam hij met verdrietige nieuws, zijn huis was 
                               namelijk kapot. Gelukkig konden de bevers hem 
                              helpen en hebben ze samen met Stanley een mooie hut 
                            gemaakt waar hij voortaan in kan wonen. Omdat alle 
                          bevers zo goed hun best hebben gedaan hebben ze als 
                   beloning het welverdiende Stanley Stekker insigne gekregen. 

Ben je benieuwd welke insignes je 
allemaal kan behalen bij de bevers?

STANLEY STEKKER INSIGNE

VAARDIGHEIDSINSIGNE

KLIK & BESTELKLIK & BEKIJK

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


Ook hadden we voor het eerst in jaren ons geweldige 
vader zoon weekend gehad! De vaders en de welpen 
gingen samen en tegen elkaar strijden met vieze, 
grappige en moeilijke uitdagingen! In de nacht kwam 
er een dierentuinbewaker naar ons toe die onze hulp 
nodig had! Hij had per ongeluk alle dierentuin dieren 
laten ontsnappen en wij moesten die terug vinden! 
het was zo’n grote uitdaging dat wij zelfs hulp 
hadden gevraagd van de shanti’s!

                                        Nu het jaar bijna afgelopen is zetten we alle hoogtepunten 
                                          van 2022 op een rijtje!

                                           In het begin van het jaar hadden we een opkomst waarbij er 
                                          allemaal leidingleden van vroeger meededen! Tijdens deze 
                                         opkomst kwamen deze leidingleden ons helpen zoeken naar 
                                        Akela, die toen ontvoerd was door zijn gemene 
                                       tweelingbroer, Darkela. Uiteindelijk hadden we zijn broer 
                                     gevonden en konden we op deze manier onze lieve akela 
                                  terugvinden!

WELPEN
TERUGBLIK OP 2022 FILMAVOND

Ook zijn we dit jaar naar het archeon 
geweest! Dat was onwijs leuk! En toevallig 
waren en ook allemaal pieten in het 
archeon die ons hielpen met het halen 
van de middeleeuwse pieten diploma! 
We hebben veel geleerd in het archeon 
en ook was er een hele leuke tovershow 
van een goochelaar die trucjes liet zien.

Dit jaar hebben wij ook een geweldig filmavondje 
gehad! We hebben het Zeebeest gekeken, 
wat een onwijs gave en spannende film is 
over een gigantisch zeemonster. In de 
nacht werden we wakker gemaakt 
omdat er opeens een bosbeest was in 
onze buurt. We moesten het bosbeest 
zien te redden, maar toen kwamen we 
erachter dat het bosbeest eigenlijk 
slecht was! Die hebben wij verslagen en 
de gemene handlanger van het bosbeest 
hebben we naar de politie gebracht.

VADER ZOON WEEKEND

UITJE NAAR HET ARCHEON

Tijdens de kerstopkomst hebben we voor de eerste keer ooit 
een lasergame spektakel gehad! De welpen gingen strijden 
tegen de shanti’s! we deden verschillende rondes waarmee 
de welpen en de shanti’s elkaars lokalen moesten veroveren. 
Dit deden we door de glowsticks te verzamelen die verstopt 
waren in de lokalen. Daarna deden we vlaggenroof, 
waarbij we een vlag hadden verstopt in de lokalen en die 
moesten we zoeken. In de laatste ronden gingen de shanti’s 
en de welpen tegen elkaar strijden totdat er maar 1 shanti of welp 
overbleef. Dit was een erg spannende strijd! Als afsluiting gingen we met 
elkaar een hapje eten in het stamlokaal. De welpen, shanti’s en de leiding 
hadden allemaal lekkere hapjes gemaakt en het was een groot feest.

KERSTOPKOMST

KLIK & BEKIJK

📸

KLIK & BEKIJK

                                Dit jaar waren de welpen gegaan naar middeleeuwen 
                                 kamp! Een onwijs spannend kamp waarbij de welpen 
                                 een gevaarlijke en sterke heks moesten verslaan. We 
                                  werden terug de tijd ingebracht door dokter dj 
                                  kinderoog. De heks had ons belazerd door ons 
                                  stiekem een contract te laten tekenen, waardoor wij 
                                  haar slaven werden! Samen met de gekke en leuke 
                                     bewoners van het oude dorp, is het gelukt om de 
                                      heks te verslaan en werden wij bevrijd van het 
                                      contract! Op het einde kwam DJ kinderoog terug en 
                                     zo konden we weer terug naar onze tijdperk. 
We hadden per ongeluk de minion meegenomen naar onze tijdperk en 
die hadden we vrijgelaten in het bos.

📸

MIDDELEEUWEN KAMP

KLIK & BEKIJK

📸

KLIK & BEKIJK

📸

NIEUWE AKELA
Sinds kort bij de welpen hebben we een 
nieuwe Akela! De afgelopen weken was het 
al bekend dat onze lieve tabaqui ging 
stoppen bij de welpen. Hij had de akela titel 
en omdat hij weg ging moest er een nieuwe 
akela komen. Kichi werd de nieuwe Akela!

JUNGLEDAG

Ook hebben we jungle dag gehad! Dat was 
een opkomst met heel veel andere 
scoutingroepen en moesten we onze 
   Mor helpen met een probleem! 

    We moesten allemaal veren 
   verzamelen voor haar zodat ze zich 
   weer mooi voelden. Dit hebben we 
   gedaan door allemaal vet leuke spellen 
      te spelen. Uiteindelijk hebben we 
        genoeg veren verzameld voor Mor en 
      voelde zij zich weer helemaal de oude. Als dank 
kregen we een lekkere snack en een jungle insigne!

Wil je weten wanneer de evenementen in 2023 zijn?

KLIK & BEKIJK ONZE KALENDER

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299670807
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720299670807
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300755167
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720300755167
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720304598800
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720304598800
https://www.waterscoutinggouda.nl/jaarkalender/
https://www.waterscoutinggouda.nl/jaarkalender/


SHANTI-WELPEN
                         Afgelopen periode was erg druk en zat 
                           vol met speciale opkomsten. We zijn 
                              aan het begin vooral erg druk geweest 
                               met het kompasinsigne halen. 

                               Een aantal van de shanti-welpen 
                              hadden al een kleine voorsprong op 
                            de rest, omdat we op zomerkamp ook 
                          al wat tijd hadden besteed aan kompas 
                       lezen, maar we hebben het rustig 
               opgebouwd en dus had de rest ook al snel 
door hoe een kompas werkt. 

Zo zijn we bijvoorbeeld begonnen met een spelletje ren 
je rot om er alvast een beetje achter te 
komen hoe een kompas eigenlijk werkt, en 
hebben we vervolgens gekeken of we dan 
de verschillende richtingen konden vinden 
en aanwijzen. Toen de shanti’s dit snapten, 
hebben we tekeningen gemaakt waarvoor 
hints werden gegeven in welke richting een 
lijn gezet moest worden. Deze lijnen maakten dan 
samen een mooie tekening! 

We hebben ook zelf een kompas leren maken met een 
bak water, een blaadje en een gemagnetiseerde naald. 
Het kompasinsigne hebben we afgesloten op 
filmavond. Omdat het toch ook nog steeds filmavond 
was, zijn we vrijdagavond begonnen met een film 
kijken. Dit jaar hebben we Shrek gekeken. Na een 
goede nachtrust hebben we de laatste opdrachten 
gedaan voor het kompasinsigne. De shanti-welpen 
hebben per nest een kompasspeurtocht uitgezet, die 
vervolgens door een ander nest gelopen moest 
worden. Aan het einde van filmavond hadden ze hun 
insigne verdiend!

KOMPASINSIGNE

AFSCHEID KAA
                             Na lang leiding te zijn geweest (niet  
                              alleen bij de shanti-welpen, maar zelfs                   
                               nog veel langer bij de padvindsters), 
                               hebben we helaas afscheid moeten 
                               nemen van Kaa. 

                            Op het moment dat zij zich aansloot bij 
                         het leidingteam van de shanti-welpen 
                    was dit hard nodig. Het team bestond 
namelijk maar uit één iemand. Hierna heeft zij niet 
alleen geholpen met het groeien van het leidingteam, 
maar ook de groep shanti-welpen, die eerst nog maar 
met 9 waren, bestaat nu uit 25 shanti’s! 

Ze was namelijk erg betrokken bij de 
organisatie en uitvoering van alle 
open dagen en Brede School 
opkomsten. Hierdoor kunnen we 
nu weer uitgebreidere opkomsten 
draaien en zelfstandig op 
zomerkamp gaan!

Op 12 november kwam Sinterklaas met de stoomboot weer aan in 
              Gouda, en dus zijn we die dag met de shanti-welpen vroeg 
                  opgestaan om bij de intocht te kunnen zijn. De stoomboot 
                     kwam al vrij snel aan, maar het duurde toen nog best lang 
                       totdat de intocht echt begon. Gelukkig kwamen er veel 
                        pieten zingend, dansend en springend voorbij en kregen we 
                        ook genoeg pepernoten en andere lekkernijen. Nadat 
                       Sinterklaas uiteindelijk langs was gekomen, zijn we met zijn 
                     allen nog wat warme chocomelk gaan drinken en hebben we 
                  nog meer pepernoten gegeten. We hebben toen zelfs de hele 
            stoet nog een keer voorbij zien komen!

Toen we de opkomst voor pakjesavond ons lokaal binnen 
liepen, bleek dat deze helemaal overhoop gehaald was! 
Wij gingen er van uit dat de welpen dit gedaan hadden, 
maar die zeiden dat dit niet zo was. We zijn samen 
met de welpen op onderzoek uitgegaan, en het bleek 
dat de pieten de bende hadden veroorzaakt! Zij 
vertelden ons dat ze al hun cadeautjes kwijt waren en 
dachten dat het misschien bij ons lag. Toen we op zoek 
gingen, kwamen we de paashaas tegen met een zak vol 
cadeautjes, en dit bleek de zak te zijn waar de pieten naar 
op zoek waren! De paashaas zei dat ze ook een keertje cadeautjes 
wilde, maar nooit iets kreeg. In ruil voor wat geld dat we met zijn allen 
hebben gespaard zodat de paashaas zelf iets uit kon zoeken, kregen wij 
de zak mee. De cadeautjes hebben de pieten uitgedeeld aan ons!

Het einde van zo’n een drukke periode moet natuurlijk 
groots afgesloten worden! Het hele terrein was 
omgetoverd tot één groot lasergame veld met allemaal 
obstakels in de lokalen. De shanti-welpen moesten eerst 
proberen om de lokalen van de welpen te veroveren 
door ballonnen kapot te schieten, maar ze moesten 
tegelijkertijd natuurlijk ook hun eigen lokalen verdedigen en zorgen dat 
de welpen hun niet raakten. Daarna hebben we een soort vlaggenroof 
gespeeld waarbij de vlaggen in de lokalen verstopt waren. De opkomst 
hebben we afgesloten met een kerstdiner samen met de welpen.

SINTERKLAASVIERING

KERSTOPKOMST

GROTE CLUBACTIE
Voor de grote clubactie hebben de shanti-welpen allemaal heel goed hun 
best gedaan. Ze hebben in totaal namelijk 900 euro opgehaald! Een 
aantal shanti’s hebben zelfs zoveel loten verkocht dat zij hiervoor een 
medaille hebben verdiend!

NIEUWE LEIDINGLEDEN
We hebben ook weer twee nieuwe gezichten in ons leidingteam! 
Darzee en Marala komen allebei ons leidingteam versterken. 
Allebei hebben ze al vaker meegelopen bij opkomsten en op 
kampen en hebben nu besloten om ons team te versterken! 

KLIK & BEKIJK

📸

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720304598800
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720304598800


Op onze jaarkalender vind je alle data 
van kampen & evenementen. Ook kan 
je zien wanneer er wel en geen 
opkomst is op zaterdag.

Klik & bekijk de gehele jaarkalender!

JAARKALENDER
EVENEMENTEN

JANUARI

ZA 7 JAN

OPKOMST

WVSWWPBV

VR 6 JAN - ZA 7 JAN

BAKSKAMP

PV

VR 6 JAN - ZO 8 JAN

KADERKAMP

VK

ZA 14 JAN

NIEUWJAARSINSTUIF

★GEHELE GROEP

ZA 14 JAN

NIEUWJAARSDUIK

WVPVVKSWWP

FEBRUARI

VR 17 FEB - ZA 18 FEB

VADER ZOONWEEKEND

WP

VR 24 FEB - ZO 26 FEB

VENTJESKAMP

VK

MAART

ZA 25 MRT

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

ZA 11 MRT

NL DOET

★GEHELE GROEP

ZA 11 MRT

JANTJE BETON

GEHELE GROEP

ZA 11 MRT

BOTEN TE WATER

WVPVVK

ZA 18 MRT

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

APRIL

ZA 1 APR

JUMPSQUARE TOERNOOI

WV

ZA 8 APR

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

ZA 1 APR

VADER ZOONDAG

VK

ZA 1 APR

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

WO 12 APR

SPLINTERCUP

STWVPVVK

ZA 15 APR

OVERVLIEGEN

★GEHELE GROEP

ZA 15 APR

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

ZA 15 APR - ZO 16 APR

WV WEEKEND

WV

WO 19 APR

SPLINTERCUP

STWVPVVK

MEI

ZA 13 MEI

BEVER DOE DAG

BV

ZA 6 MEI

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

WO 3 MEI

SPLINTERCUP

STWVPVVK

ZA 6 MEI

INSTALLEREN

★GEHELE GROEP

 WO 10 MEI

SPLINTERCUP

STWVPVVK

ZA 13 MEI

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

DO 18 MEI - ZO 21 MEI

KAAGCUP

WVPVVK

DO 18 MEI - ZA 20 MEI

ONTMOETING

PVVK

ZA 27 MEI

CWO ZEILINSTRUCTIE

PVVK

ZA 27 MEI  - ZO 28 MEI

MINIKAMP

SWWP

ZOMERKAMPEN

ZA 8 JUL - VR 14 JUL

ZOMERKAMP

SWWP

MA 10 JUL - WO 19 JUL

ZOMERKAMP*

VK

MA 10 JUL - MA 17 JUL

ZOMERKAMP*

PV

MA 24 JUL - ZO 30 JUL

ZOMERKAMP

WV

*Data voor het kader is afwijkend,     
  check onze website voor meer info

TIP! 
Print deze pagina zelf uit en hang 
deze vervolgens thuis op.

Zo weet je direct wanneer alle grote 
activiteiten zijn in 2023.

Onze gehele jaarkalender bekijken?

KLIK & BEKIJK

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


VERKENNERS
Actieve leidingleden zijn erg belangrijk voor 
onze groep en we zijn hen ook zeer dankbaar. 
             
             Zij zetten zich elke week in om elke 
            zaterdag een leuke opkomst te hebben, 
           maar ook daarnaast stoppen ze veel tijd 
           en energie in bijvoorbeeld kampen of 
           andere evenementen. 

            In november zijn alle leidingleden 
             getrakteerd op een leidinguitje.
              Die dag hebben de leidingleden 
             overdag allerlei leuke activiteiten
             gedaan en zijn zij in de avond uit eten
             geweest als bedankje vanuit de groep.
             Daar zijn wij de groep en het bestuur 
             enorm dankbaar voor!

            Ook de ouders van kinderen hebben dit jaar 
             geholpen. Met het leggen van het stamterras of
              het schuren van het verkenner lokaal. Dankzij 
              hun hulp konden deze projectjes sneller 
                afkomen en dat was erg fijn.

VRIJWILLIGERS
Het weer wordt kouder, de dagen worden korter en de vloot ligt op 
de kant. Dit kan maar een ding betekenen… 

Het winterseizoen is van start gegaan! Tijdens de winter 
wordt al het onderhoud gedaan. Alle roest plekjes 
worden weg geschuurd, het rondhout wordt gelakt 
en de boten krijgen een nieuw likje verf. Dit allemaal 
zodat van het voorjaar de vloot er weer prachtig bij 
ligt in het water. 

Tijdens de opkomsten gaan we met z’n alle hard te werk 
om alles af te krijgen. Schuren, lakken verven, het moet 
allemaal gedaan worden tijdens de opkomsten. Om even op te warmen 
wordt er een heerlijk warm kopje thee geschonken. Natuurlijk worden er 
                          ook nog spelletjes gedaan voor de afwisseling. 

                                 We zijn ook begonnen met insignes bij de 
                                   verkenners en het 1e insigne is de 
                                     Vuurmeester. We hebben nu al twee 
                                     opkomsten onze vuurmeester skills 
                                     bijgewerkt. Het maken van een lucifermarathon, 
                                    vuur maken en natuurlijk marshmallows roosteren! 
                                Na de 3e opkomst heeft iedereen dan 
                            zijn insigne verdient en gaan we door 
                     naar de volgende. 

Door de kortere dagen duren de opkomsten 
ook maar tot 5 uur. Kort maar krachtig!

De beuker mag dit jaar haar winter verblijven in 
het water omdat we vorig jaar al de buitenkant 
hebben aangepakt. Wel zal ze een likje verf krijgen 
op de delen die versleten zijn. Zodat ook zij prachtig 
kan stralen
                                                                                                                                          

HET WINTERSEIZOEN

Sinds wanneer zit je op scouting?
Ik zit op scouting sinds ik 7 jaar ben, toen ging 
ik naar de kabouters.

Hoe ben je bij scouting gekomen?
Allebei m’n ouders zaten vroeger op scouting 
en ze wilde mij ook met deze fantastische 
ervaring laten kennis maken. Mijn ouders 
hebben me toen hier laten meelopen.

Wat is leuker; zeilen of landspelletjes?
Uhmm. Vind ik een moeilijke keuze omdat ik bij bevers 
en verkenners leiding geef, maar toch vind ik dan 
zeilspellen leuker omdat die groter en uitgebreider zijn.

Wat je leukste herinnering op scouting?
Het opstarten van de bevers, daar ben ik het meest 
trots op. Om die eerste opkomst te zien was geweldig.

Hoe is het dan om nu zelf leiding te zijn?
Super leuk. Wel energie slopend. Ik vind het super leuk 
om opkomsten te organiseren zodat zij zich naar hun 
zin hebben. Het is ook leuk omdat ik me zelf dan weer 
een beetje kind voel.

Wat was je leukste kamp?
Nawaka 2018 omdat de spellen mega groot en 
vet en cool en gaaf waren en je leert allemaal 
nieuwe mensen kennen.

Hoe ziet je ideale opkomst eruit?
Een zomer opkomst waar je veel zwemspellen kan 
doen. Ik vind opkomsten met mooi weer het leukste.

INTERVIEW MET LIENE

Afgelopen jaar was een wilde rit. Het begon natuurlijk nog 
met corona maar die dook later gelukkig niet meer op. 
Ook hebben we heel veel gedaan, we zijn op verschillende 
kampen geweest, hebben het verkennelokaal verbouwd en 
hebben wedstrijden gezeild. Om het even allemaal op een 
rijtje te zetten: Eerst was er met hemelvaart het Kaagkamp, 
zeilwedstrijden op de kagerplassen tegen allemaal andere 
scoutinggroepen. 

Ook was er tijdens dit kamp ontmoeting voor de jongere verkenners, 
hier hebben zij allemaal spelletjes gespeelt met andere scoutings 
waaronder ook landscouts. In de zomervakantie zijn we naar Nawaka 
gegaan (En hebben we Subkamp Piramide gewonnen natuurlijk!!!) Het 
grootste scouting evenement elke 4 jaar. We waren er met 4500 Scouts. 

         Na een korte zomerstop waren er de lokale wedstrijden. 
          Zeilwedstrijden tegen de scoutings uit de buurt op de Reeuwijkse 
           plassen. Daarna was het in de herfstvakantie tijd voor CWO-Kamp, 
          Tijdens dit kamp hebben de verkenners heel goed leren zeilen en 
         sommige verkenners hebben zelfs hun CWO-3 gehaald! Dit is hét 
        zeildiploma. Om het jaar goed af te sluiten hadden we nog een 
      kerstopkomst met alle speltakken, we hebben eerst met de 
padvindsters gegeten en zijn toen gaan lasergamen op het 
scoutingterrein! Dit was niet mogelijk zonder onze geweldige vrijwilligers.                                                                                                                                        

TERUGBLIK OP 2022

x



De laatste zeilopkomst is alweer even geleden maar dit was niet zomaar 
een opkomst. Ieder jaar strijden de meiden tijdens de laatste zeilopkomst 
om de beste plek op het veld. Hoe beter de plek hoe dichter je bij het 
gebouw ligt, en dus niet ver hoeft te lopen met al het materiaal. Dit jaar 
moesten de meiden een cluedo oplossen. De Najade was 
                           namelijk gestolen! En omdat de meiden toch erg gehecht
                               zijn aan deze boot moesten we erachter zien te komen
                                  wie dat had gedaan en waarom?
 
                                    Door op verschillende posten aan te komen konden  
                                     ze via een hint achterhalen wat, wat en hoe het wat 
                                    gebeurd. Als ze het  antwoord hadden moesten ze zo 
                                   snel als ze konden naar de vissteiger op de kleine 
                                  elfenhoeven. Hier zat de leiding klaar om de 
                               antwoorden in ontvangst te nemen. Als eerste was 
                            geëindigd…. De 747!! Als tweede…. De 1141!! Als derde…. 
de 794!! En als laaste helaas de 480…. Dit is de volgorde van de boten op 
het veld. De 747 ligt dus lekker vooraan en hoeven niet zo ver te lopen!

PADVINDSTERS
LAATSTE ZEILOPKOMST CWO KAMP ⛵

In Oktober hebben wij weer cwo kamp gehad. 
Dit kamp staat in het teken van het leren zeilen. 
De meiden die voor het eerst mee gingen 
begonnen bij cwo 1 en de andere meiden 
deze cwo 2 of cwo 3. Alle meiden hebben 
deze week ontzettend hun best gedaan 
om hun persoonlijke niveau omhoog 
te krikken. Waar sommige aan de slag 
gingen met een overstag, deden andere 
een lagerwal. Mooi om te zien dat het 
zeilniveau weer is verbetert!

Aan het einde van het kamp mochten de cwo 3 
kandidaten theorie examen doen. Alle meiden waren 
geslaagd!!!! De volgende dag zouden ze praktijk mogen 
doen, maar door de te zachte wind kon dit helaas niet 
doorgaan. De week daarna was het aan de meiden om 
te stralen! En dat deden ze! 4 van de 6 meiden zijn 
geslaagd!!! De andere 2 mogen onwijs trots op zichzelf 
zijn en de volgende keer zullen zij ook slagen!!

19 november zijn de boten weer de kant op gekomen. 
Super jammer natuurlijk, want wij willen niets liever 
dan zeilen op de zaterdag. Maar helaas is het weer tijd 
voor het onderhoud. Wij gaan natuurlijk hard ons best 
doen om zo snel mogelijk weer het water in te kunnen. 
Maar hier hebben we natuurlijk de meiden en leiding-
leden voor nodig! Omdat het buiten nu echt te koud is 
kunnen we helaas niet aan de boten werken. We zullen dus moeten 
starten aan het rondhout, de roeren en zwaarden. Natuurlijk is dit ook 
veel werk en zullen we onze tijd er hard voor nodig hebben. Hopelijk is 
het snel wat warmer zodat we kunnen starten aan de boten. 

                     De eerste opkomst dat we gestart waren met het onderhoud 
                          hebben we een theorie lesje gegeven over het 
                            winterseizoen. Hoe moet je eigenlijk schuren, verven en 
                              lakken. Je leert het echt in de praktijk, maar een klein 
                               stukje theorie met wat de bedoeling is en wat je 
                              absoluut niet moet doen konden we goed gebruiken. 
                             Kelly gaf een mooi lesje over hoe je de kwasten moest 
                           schoonmaken en hoe je precies schuurt. Voor veel meiden 
                         een bekend onderwerp en iets wat ze waarschijnlijk al wel 
                    wisten. Maar even een opfrisser kon geen kwaad. 
De leiding heeft weer genoeg schuurpapier, lak, kwasten en roerstokjes in 
huis gehaald om er weer een soepel winterseizoen van te maken!

KLIK & BEKIJK

x

WINTERSEIZOEN
ONZE LEIDINGLEDEN

Het is tijd om onze leidingleden voor te stellen.

We hebben als oudste Tim. Tim is 24 jaar en is 
al vanaf z’n 18e leiding bij de padvindsters. 
Naast deze drukke rol als padvindstersleiding 
is Tim chef in een restaurant.

         Kelly is de schipper van de groep. Zij is 22 
         jaar oud en 4 jaar leiding bij de padvindsters.     
         Door de weeks werkt ze op een kinderdagverblijf.

         Alexandra is ook 22 jaar oud en ook al 
        4 jaar leiding bij de padvindsters. Door de 
        week is zij aan het werk binnen de 
evenementenbranche en aan het afstuderen. 

Corne is 21 jaar oud en is 3 jaar leiding bij de 
padvinders. Corne is werkzaam als stoffeerder. 
Sinds kort zijn eigen bedrijfje opgezet. 

            Meijs is 19 jaar oud en is 1,5 jaar leiding bij de           
             padvindsters. Meijs studeert in Eindhoven. 
             Iedere week komt ze heen en weer.

             Martijn is 19 jaar oud en is 1 jaar 
              leiding bij de padvindsters. Martijn 
             is bezig met studeren in Haarlem. 

Rixt is 19 jaar oud en is 1 jaar leiding bij de 
padvindsters. Rixt is druk bezig met haar 
studie in Utrecht. Rixt komt ook iedere week 
terug voor de opkomsten. 

Onze leidingleden zijn zowel in het weekend
als door de week bezig om de padvindsters 
weer een leuke zaterdag of kamp te 
bezorgen. Ze verdelen de taken/ activiteiten 
en zorgen dat er weer wat moois staat.

De Aeolus is de laatste boot die gestraald gaat worden. Dan zijn ze 
allemaal gestraald en starten we weer fris met de verflagen. Nu zijn we 
daar met de andere boten natuurlijk al mee begonnen. Maar om 
de hele vloot weer fris en fruitig te hebben doet ons goed! 

Dan moeten we helaas toch afscheid nemen van deze parel. 
Onze wilde vaart is zo onwijs gegroeid, met oude verkenners, 
maar ook met oude padvindsters. Dit betekent dat wij een 
van onze boten aan de wilde vaart moeten overdragen.

AEOLUS

📸

https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720303393301
https://flickr.com/photos/waterscoutinggouda/albums/72177720303393301
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Op deze pagina vind je de laatst geplaatste fotoalbums van onze scoutinggroepen. Klik op het album en bekijk alle foto’s van deze 
activiteit. Ook hebben we een aantal verzamelalbums waar per half jaar alle foto’s in worden gezet die worden gemaakt op de 
opkomsten. Veel kijkplezier!
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WILDE VAART

KLIK & BEKIJK

📸CWO KAMP
                                     Ja ja ook dit jaar is er weer een 
                                     fantastisch cwo kamp geweest 
                                      waar wij allen heel erg van 
                                       genoten hebben.

                                      Het verschilde binnen onze groep 
                                     heel erg wie wat deed. Sommige 
                                    van ons waren zelfs al instructeur 
                                         om zeil les te geven aan de 
                                          jongeren van onze groep en 
                                         sommige deden dit jaar ZI wat 
inhoud dat je leert hoe je een goede instructeur bent. 
Iedereen heeft het heel erg leuk gehad en we hebben 
met z’n alle weer enorm veel geleerd. Ook zat de sfeer 
er enorm goed in en was alles geweldig georganiseerd. 
Wij zijn heel trots dat er elk jaar door vrijwilligers weer 
zo’n ontzettend mooi kamp opgezet kan worden.

WAT GAAT ER KOMEN?
Wij zijn al uitgebreid aan het vergaderen, overleggen en 
dingen aan het regelen om een super leuk zomerkamp 
te maken. Waarschijnlijk zullen wij naar Sneek gaan en 
daar bootjes huren maar hiervoor moet nog veel 
geregeld worden dus daar gaan wij de komende tijd 
veel tijd en energie in steken naast de opkomsten zelf. 
Ook hebben wij 3 andere leidingleden van andere 
speltakken meegevraagd op ons kamp die hopelijk alle 
3 mee gaan. Wie dat zijn houden we nog even geheim… 
We hebben er wel allemaal veel zin in!
                     

Laten we dan maar gelijk aftrappen met het WINTERSEIZOEN!!!
Die is namelijk 19 november van start gegaan. Alle bootjes 
liggen bij ons weer lekker op de kant en de eerste 
riempjes zijn al gelakt.                                                                                                                                                                       

Natuurlijk is het jammer dat wij niet meer kunnen 
zeilen maar hierdoor is onze motivatie wel extra 
hoog om al het onderhoud zo snel mogelijk af te 
hebben zodat we het water weer snel in kunnen. 

Wij hebben als wv besloten dat we voor het winterseizoen
“bakken” hebben gemaakt, zo heeft iedere boot rond 
de 4 à 5 mensen die verantwoordelijk zijn voor de boot en die zorgen dat 
alles op tijd af is. Vaak gaan we dan ook met een paar van je bak of 
                         kan het ook met iemand anders uit een andere bak zijn 
                              naar scouting toe om wat te doen aan het onderhoud.                                                                                                                                                          

                                    Omdat het best slecht weer is de afgelopen tijd en 
                                     het echt heel koud is, zijn wij maar begonnen met 
                                      het rondhout. De masten zijn geschuurd de riemen 
                                     zijn gelakt en sommige boten zijn al bijna klaar met 
                                    al het rondhout!!!! Het schiet dus lekker op.

                             Wel zijn wij er 1 weekje tussenuit 
                      geweest, wij zijn namelijk op wv uitje 
geweest naar het tikibad in duinrell waar wij een 
super leuke gezellige dag hebben gehad. In de 
avond hebben we met z’n alle wat gegeten en 
zijn toen lekker naar huis gegaan van een lange
dag vol plezier.

Wij hebben in totaal nu nog maar 3 boten die af 
moeten, maar daar gaat binnenkort verandering in 
komen! Want groot nieuws, de Aeolus is terug van 
weg geweest! Wij krijgen namelijk van de lieve Padvindsters 
de prachtige Aeolus. Onze groep aan wilde vaart leden is de afgelopen tijd 
flink toegenomen waardoor wij bijna niet meer in onze 3 boten passen. 
Vandaar dat wij de Aeolus als 4e boot er bij krijgen, waar wij natuurlijk 
heel erg blij mee zijn. De Aeolus laat nog heel even op zich wachten want 
hij ligt nu nog bij de straler maar wij zullen hem met open armen 
ontvangen als het zo ver is.

HET WINTERSEIZOEN

VRIJWILLIGERS
                Om dan maar gelijk op mijn laatste zinnetje 
                terug te komen. Namelijk dat veel mensen 
                vaak vergeten is dat de scouting geheel uit 
                vrijwilligers bestaat. Zo staan namelijk van alle 
               speltakken alle leidingleden weer elke 
               zaterdag voor de kids klaar en 
               besteden ze er door de weeks ook tijd 
              aan om het zo leuk en goed mogelijk
te laten verlopen. Zo ook bij de wv.
                                                                                                                                               
Bij de wilde vaart heb je geen leiding maar 
meer begeleiding, je bent namelijk best 
zelfstandig in wat je doet op een opkomst en je moet 
voor het grootste deel ook alles zelf regelen maar je 
               word daar af en toe wat in gestuurd en als er 
                dingen zijn kan je altijd bij hen terecht met 
                vragen. Wij zijn daarom ook heel erg blij dat er 
                elke week weer begeleiding voor ons klaar 
                staat die dingen voor ons regelt. Dat moet 
                zeker niet vergeten worden! 

                 Ook buiten leiding leden zijn er een hoop 
mensen die vrijwilligerswerk doen voor onze 
scoutinggroep die wij heel erg dankbaar zijn.

ONZE VLOOT
                                  Laten we dan nu onze prachtbootjes 
                                    even kort introduceren!

                                    Om te beginnen met Polaris, 
                               de polaris heeft als zeilnummer 
1686 en de kleuren oranje-blauw.

Dan de Apollo, 
Deze heeft als zeilnummer 65 en heeft de kleuren blauw-zwart.

Daarnaast nog de Atlantis met als zeilnummer 1712 
en met als kleuren blauw-grijs.

                             En dan om niet te vergeten nu ook 
                            de Aeolus met als zeilnummer 481
                            en als kleuren geel-groen.

                                                                                                                                             

KLIK & BEKIJK
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Sinds wanneer zit je bij de scouting?
Ik ben op m’n 6e begonnen bij de Jan van hoof, maar toen op m’n 10e 
bij de Houtman gekomen als welp.
 
Hoe ben je bij de Houtman terecht gekomen?
Ik zat dus eerst bij landscouting, en vriend van mij ging toen naar de 
Houtman. Mijn ouders hebben me toen ook laten meelopen bij de 
Houtman, en toen toch gekozen om bij de Houtman te gaan. Het terrein 
sprak me aan en ook het idee om later te kunnen leren zeilen.

                               Wat je leukste herinnering op scouting?
                                 Mijn laatste zomerkamp, ik was toen mee als        
                                   verkennerleiding. Ik heb er nooit zo over nagedacht
                                     maar als ineens hoor denk ik meteen aan de bonte 
                                      avond van toen. Alles liep dat kamp soepel en
                                     relaxt en de bonte avond was daardoor ook perfect. 
                                   Dat plaatje van die avond zie ik meteen weer voor me.
            
                             Waarom ben je bestuur geworden?
                        Ik ben in eerste instantie gestopt met leiding omdat het op 
                        gegeven moment mooi is geweest en de leeftijd en tussenin     
                        jou en verkenners wordt steeds groter, en dat werd op                  
                        gegeven moment ook te veel. Ik was wel klaar met leiding 
                    zijn, maar wilde wel me nuttig maken op de pad. Het begon 
                 met wat helpen, maar ben toen zo toch het bestuur ingerold.

Hoe zou voor jou de ideale opkomst zijn?
Ik vind het zelf heel belangrijk dat je als leiding met plezier naar de 
opkomst gaat, met een team van vrienden, waardoor het niet meer voelt 
als opkomst draaien. Als je idee voor de opkomst dan goed uitpakt, de 
kinderen het leuk vinden, en je hebt het zelf naar je zin, dan is dat winst.

Sinds januari van 2022 ben ik als penningmeester van 
het stichtingsbestuur weer betrokken bij de Cornelis de 
Houtman. Mijn naam is Frank Keizer, 38 jaar oud, en 
woon in Gouda met mijn vrouw en 4 zoons. Ik werk als 
Financieel Manager voor een distributiebedrijf in 
cosmetica (44 merken in de Benelux).

Januari 1996 ben ik bij de verkenners van de Cornelis 
de Houtman, voor het eerst in aanraking gekomen met 
scouting. Na vele jaren met veel plezier actief scout te 
zijn geweest, met als hoogtepunten deelname aan 
NaWaKa, de reis naar Engeland, en mijn eigen reis met 
contingent Nederland naar de Wereldjamboree in Chili 
(op 14 jarige leeftijd) en de rondreis met de Wilde Vaart 
vanuit Gouda, via Aalsmeer, naar Amsterdam, 
Monnickendam, Volendam, Muiden (incl. bezoek aan 
ome Ko) terug naar Gouda, is dit wat verwaterd door 
andere hobby’s. Onder andere muziek maken 
(trompet), reizen etc.

Mijn zoon Luca zit sinds ruim een jaar bij de Welpen, en 
in die hoedanigheid ben ik gevraagd om toe te treden 
tot het bestuur als penningmeester. 
Mijn achtergrond in finance in combinatie 
met mijn eigen verleden bij de Houtman 
maakt uiteraard dat dit voor mij al snel 
een JA! is geworden.

Voor mij is het mooi dat de cirkel op 
deze manier weer rond is, en ik hoop 
dan ook nog vele jaren actief te mogen 
blijven voor de vereniging, en op mijn 
manier ook iets toe te kunnen 
voegen aan de ontwikkeling van 
de vereniging, en alle leden.

Mocht u ooit een mail krijgen over 
de contributie, dan komt deze dus van 
mij. Mocht u ooit vragen hebben over 
het financiële aspect van de vereniging, dan nodig ik u 
van harte uit om contact op te nemen!Tot en met 2021 heeft de groep vele jaren een buffer opgebouwd voor 

wat betreft de financiële reserves. Dit doordat er weinig tot geen grote 
investeringen zijn gedaan. In 2022 hebben er een aantal investeringen 
wel plaats gevonden, welke betaald zijn vanuit de reserves. In de nabije 
jaren zullen er 2 daken van onze lokalen vervangen gaan worden, 
waarvoor een flinke reservering is gemaakt.

De afgelopen 10 jaar hebben wij als groep geen contributie hoeven te 
verhogen, echter door de stijgende kosten van zowel gas en elektra,  
maar ook overige materialen, zien wij ons genoodzaakt, om zoals akkoord 
bevonden in de groepsraad van 17 december,  een contributie- verhoging 
door te voeren per 1 januari 2023.

De nieuwe contributies (per kwartaal) zijn als volgt:
Bevers: €30
Welpen: €35
Overige leden: €40

Deze verhoging zal worden ingezet zowel voor verbeteringen van ons 
terrein en lokalen, alsook het in stand houden van onze reserves.

Mocht deze verhoging voor u een belemmering zijn, voor het lid laten 
blijven van uw kind(eren), dan nodigen wij u van harte uit om contact met 
een van onze bestuursleden, of leidingleden op te nemen, zodat wij er 
samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen lid kunnen blijven!

BESTUUR
INTERVIEW MET PEPIJN EVEN VOORSTELLEN

CONTRIBUTIE VERHOGING HOUTMAN

NEEM CONTACT OP MET FRANK

Het jaar 2022 is voorbij gevlogen. Wat was het een leuk 
jaar! De laatste maanden van het jaar was het tijd voor 
de Grote Clubactie, het afscheid van Renske en het 
werd afgesloten met een feestelijke opkomst. De 
meiden hebben de afgelopen periode goed gewerkt 
met het verkopen van loten voor de Grote Clubactie. Ze 
mogen dan ook trots zijn op de opbrengst. Er is
bijna €1.500,- opgehaald! In november hebben we 
afscheid genomen van Renske. Zij is jarenlang actief
geweest als leiding bij de Padvindsters en de Shanti 
Welpen. Tijdens haar afscheid heeft zij voor haar inzet 
een waarderingsteken van Scouting Nederland
gekregen. Het jaar werd feestelijk afgesloten met
laser gamen en een lekker eten.

KASTANUJO BESTUUR

FRANK
Penningmeester

stichting

PEPIJN
Penningmeester

groep
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NEEM CONTACT OP

OPROEPJES
We hebben inmiddels al vaak dezelfde 
oproep gedaan, maar (helaas) is onze 
oproep nog steeds actueel.

Het bestuur van Cornelis de Houtman  
is altijd 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 open functies of 
neem contact met ons op!

VOORZITTER STICHTING
 
 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. 

ALGEMEEN BESTUURSLID
 
 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.

De stichting is beheerder 
van het vermogen van de 
vereniging en is verant-
woordelijk voor alle 
zaken die betrekking 
hebben op de roerende 
en onroerende zaken van 
de groep. Dit wil zeggen 
dat de stichting er voor 
zorgt dat de vereniging het 
spel van scouting kan spelen.

Ben je een oud(er) lid of een ouder van 
een lid en lijkt het je leuk om een van 
deze taken op te vullen? Neem dan 
gerust contact met ons op. Wil je meer 
informaties over wat het bestuur 
precies doen? Ga dan naar onze 
bestuurspagina.

NL DOET BESTUURSLEDENDAKEN VERVANGEN
Het is al een tijdje bekend dat de daken 
van het welpenlokaal en het stamlokaal 
vervangen moeten worden.

De komende tijd zullen we bezig zijn 
met het voorbereiden van deze enorme 
ingreep. Dit zal voornamelijk op 
financieel vlak zijn en het werven van 
fondsen. 

                              Hierbij zal ook de 
                                optie van zonne- 
                                   panelen worden 
                                     onderzocht.

            
                                    Vervolgens zullen 
                                   we ook dit grote 
                                  project moeten  
                                (laten) uitvoeren en 
                            daarmee ook het werk               
                     wat bij dit project hoort.

Heb je verstand van dit soort projecten 
en / of wil jij een bijdrage leveren aan 
de voorbereidingen of uitvoering?

Neem dan gerust contact op met het 
bestuur van Cornelis de Houtman.

NEEM CONTACT OP

Het is nog ver weg, op zaterdag 11 
maart is het weer NL Doet! Omcirkel 
daarom 11 maart alvast in je agenda.

Dit jaar zal de dag voornamelijk in 
het teken staan van het snoeien van 
bomen en onderhoud aan het 
buitenterrein. Neem daarom gerust 
je eigen snoeischaar mee!

We beginnen om 10:00 en 
later aansluiten is zeker 
mogelijk. Voor de vroege 
vogels is er een simpele
lunch in de middag.

Jullie hulp is heel hard 
nodig op zaterdag 11 maart!

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

Het is nu al mogelijk om je aan te 
melden voor deze dag.

NIEUWJAARSINSTUIF
Penningmeester gezocht!
We zijn per direct opzoek naar een 
penningmeester voor de Kastanujo. 
Lijkt je dit leuk of wil je er meer over 
weten? Stuur dan een mailtje.

Secretaris  gezocht!
We zijn per direct opzoek naar een 
secretaris voor de Kastanujo. Lijkt je 
dit leuk of wil je er meer over weten? 
  Stuur dan een mailtje.

Op zaterdag 14 januari vanaf 16.00 
uur organiseren onze groepen een 
gezellige nieuwjaarsborrel, om 2023 
officieel in te luiden. 

Alle ouders en jeugdleden 
zijn van harte uitgenodigd
op deze nieuwjaarsinstuif.

Wij hopen dat er zoveel
als mogelijk ouders en leden
aanwezig kunnen zijn op deze
zaterdag. 

De meeste ouders zullen hun kinderen 
ophalen van de opkomsten, dus blijf 
gerust even plakken voor een oliebol 
een een lekker bakje chocomelk.

Op deze nieuwjaarsinstuif hopen we in 
contact te komen met elkaar, ook is er 
ruimte om onderwerpen met onze 
bestuursleden te bespreken.

Omcirkel daarom alvast snel zaterdag 
14 januari in je agenda!

MELD JE NU AAN

BESTUURSPAGINA

BESTUURSLEDEN

NEEM CONTACT OP

WINTERSEIZOEN
Het winterseizoen is weer begonnen 
en dat betekent natuurlijk ook 
onderhoud aan de boten!

Heb je thuis oude kranten, potjes of 
blikjes? Neem deze dan vooral mee 
naar de scouting.

Wij kunnen ze zeker goed gebruiken!

NEEM CONTACT OP
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NIEUWJAAR
Hallo allemaal,

2022 is alweer bijna voorbij. Een mooi jaar met leuke opkomsten, mooie 
momenten, grandioze kampen en een nieuwe speltak! Daarom willen we jou 
bedanken. Voor je enthousiasme als lid, voor je inzet als leidinglid en vrijwilliger 
of misschien wel voor je stille bijdrage als oud-lid of ouder.

Op zaterdag 14 januari vanaf 16.00 uur organiseren onze groepen een 
gezellige nieuwjaarsborrel, om 2023 officieel in te luiden. Jij en je ouders zijn van 
harte uitgenodigd. Zien we jullie dan? Geniet van de feestdagen en zorg ervoor 
dat 2023 weer zo’n topjaar wordt!

REDACTIE LEDENBLAD 2022

Thijmen Hartog, Myke Klijn & Akela Raaphorst


