
Nieuwsbrief december 2022

SCOUTINGSCOUTING

  DDOORRUUSS  RRIIJJKK EE RR SS  NNEESSSSEELL
AANN

DDEE

SSCCOOUUTTIINNGG

  DDOORRUUSS  RRIIJJKK EE RR SS  NNEESSSSEELL
AANN

DDEE NIEUWS VAN HET BESTUUR
Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Het is alweer december… hierbij de laatste nieuwsbrief van 
dit jaar.

We willen iedereen bedanken voor het afgelopen jaar! 
Er waren gave opkomsten, spannende kampen, meerdere 
zeilraces, een internationaal evenement, een zeer geslaagde 
Grote Clubactie en we hebben nog veel meer toffe 
activiteiten met elkaar beleefd. Afgelopen weekend was 
de laatste opkomst van dit jaar. De bevers en de welpen 
genoten na de opkomst van friet & snacks, zoals beloofd 

want wat hebben ze veel loten verkocht 
met elkaar! De zeeverkenners waren op 
bikkelkamp en verbleven twee nachten in 
het bos… brrrr.

De speltakplanningen voor het nieuwe 
jaar worden gemaakt. Als eerste gezamen-
lijke activiteit staat de traditionele nieuw-
jaarsmaaltijd op de planning, deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 januari 
(een weekje later dan eerder was gecom-
municeerd). De tijden hiervoor volgen nog!
Als laatste willen we graag nog een 
vacature onder de aandacht brengen 
binnen onze vereniging, we zouden graag 
een groepsbegeleider toevoegen aan ons 

team. Hieronder vind je deze vacature. Heeft u 
vragen of interesse dan kunt u contact opnemen met mariska@scdrn.nl.

Wij wensen iedereen hele gezellige feestdagen en zien jullie graag allemaal 
weer in het nieuwe jaar!

Vergeet niet om 

gebruikt frituurvet in 

de groene container te 

gooien op ons terrein! 

Iedere volle contai-

ner levert een mooi 

voordeeltje op voor de 

vereniging!

vacature groepsbegeleider
De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het 

gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich 

bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar 

is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in 

te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groeps-

bestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten 

tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt 

de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider. 

Heb je vragen of  interesse dan horen we dat graag op mariska@scdrn.nl

Als je meer wilt weten, kijk dan op de website van scouting Nederland over het 

kwalificatieproces of  ga naar Tools groepsbegeleider.

https://www.google.com/url?q=https://www.scouting.nl/scouting-academy/tools/kwalificatietools-groepsbegeleider&sa=D&source=docs&ust=1671611184775335&usg=AOvVaw0SsHmFngl_YUuut9eZLlUz
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Klus- en schoonmaakplanning 22/23

In de vorige nieuwsbrief hebben we de klusplanning voor seizoen 
22/23 geïntroduceerd met hierbij de oproep om je tenminste voor één 
klusmiddag aan te melden.  Inmiddels kunnen we terugkijken op twee 
zondagmiddagen waarop door een aantal ouders de handen flink uit 
de mouwen zijn gestoken en drie boten zijn opgeschuurd. Riekelt, 
Martijn, Johan, Chantalle en Paul, Nicole, Wendy, Johan, Christiaan 
en Eelco: heel erg bedankt! 
Voor de zekerheid hieronder nog even de klusdata tot en met de 
zomerstop. We klussen en maken dan op de zondagmiddag schoon 
van 13:30 tot circa 16:00 uur. Voor koffie, thee, frisdrank en wat lekkers erbij wordt gezorgd.

Datum

8 januari 2023  
5 februari 2023  
5 maart 2023  
2 april 2023  
7 mei 2023  
4 juni 2023  
2 juli 2023 

Wat gaan we doen?

Diverse klussen en regulier schoonmaken clubhuis
Ponton en schouw schuren met schuurmachine en regulier schoonmaken clubhuis
Handschuurwerk ponton/schouw en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen opruimen en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen klussen en regulier schoonmaken clubhuis
Houten klaptafels en banken schuren en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen klussen en regulier schoonmaken clubhuis

Nog steeds niet aangemeld? Hierbij nog even de link: aanmeldformulier klussen en schoonmaken

Tijdens de laatste opkomst 

van dit jaar hebben de bevers 

en welpen weer prachtige 

kerstkaarten geknutseld voor 

ouderen in een zorgcentrum. 

Onze Jelte heeft een deel 

ervan naar de bewoners van 

de Vijf  Havens gebracht, 

waar de kaarten een mooi 

plekje in de gezamenlijke 

huiskamer zullen krijgen!

Hierbij willen we nog even van de gele-

genheid gebruik maken om beterschap 

te wensen aan Erik van der Vegt, die na 

een ongelukkige val tijdens de voorberei-

dingen van het overvliegen al een tijdje 

flink in de kreukels ligt... 

VAN HARTE BETERSCHAP, ERIK!

wist je dat...  onze scoutingvereniging het komende jaar 
een feestjaar tegemoet gaat? Wij bestaan in 2023 namelijk 75 jaar!! 
Uiteraard gaat dit uitgebreid gevierd worden op de groep. Onze feest-
commissie is druk in conclaaf over de invulling. Hierover dus later meer!

... wij sinds enige tijd een nieuwe website hebben? De vorige website 
lag wegens technische problemen al enige tijd plat, maar dankzij onze 
Jeroen hebben we nu een goedwerkende website. Neem gerust eens 
een kijkje op www.scdrn.nl!

... onze vereniging ook te volgen is op instagram? 
Volg ons op scdrn_010!

https://doodle.com/meeting/participate/id/b86GrW5e
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NIEUWS VAN DE BEVERS

Afsluiting Rozemarijn-thema
We hebben weer veel gedaan, de afgelopen 
weken. We eindigden de maand oktober met een 
driegangendiner voor alle inwoners van Hotsjie-
tonia. De bevers hadden dit klaargemaakt om het 
thema Rozemarijn af te sluiten en hun badge te 
verdienen. Als voorgerecht hadden we wraps met 
kipfilet, roomkaas en komkommer, als hoofdge-
recht een heerlijke pastaschotel met knoflook-
brood en salade en als dessert een apple crumble 
met ijs. Vooral het toetje ging er goed in! We zijn 
hartstikke trots op de bevers dat ze al zo goed 
kunnen koken!

Herfstopkomsten 
Tijdens de eerste weken van november hadden 
we nog heel lekker weer, waardoor de bevers 
lekker veel buiten bezig waren. Zo deden we 
een kleurenspeurtocht, levend stratego en een 
paddenstoelenwandeling. 

Overvliegen 
Toen was het voor de oudste bevers dan eindelijk 
tijd om te gaan overvliegen naar de welpen. Zelf 
keken ze er al even naar uit, maar de leiding zal ze 
gaan missen! 

Na het overvliegen was er bij de bevers eindelijk 
weer ruimte om kinderen van de wachtlijst uit te 
nodigen. Inmiddels zijn vier van de vijf kijkers al 
ingeschreven als lid! Welkom nieuwe bevertjes!
We zullen na de nieuwjaarsmaaltijd een datum 
prikken om jullie als officieel lid te installeren.

Winteropkomsten
Met de nieuwe bevers speelden we een introduc-
tiespel over ons beverdorp Hotsjietonia. Tijdens 
twee opkomsten gingen we het 
dorpje langs en deden bij alle 
figuren een spelletje. Zo gingen 
we ‘Schipper mag ik overvaren’ 
spelen met Sterre Stroom, aten we 
een snoepje zonder onze handen 
te gebruiken met Rozemarijn, 
speelden we een bosmemory met 
Bas Bos en verstoppertje met 
Steven Stroom.
Een andere opkomst gingen we de 
wijk in voor een potje levend bingo. 
Dat was erg leuk, ondanks de 
kou. We vonden bijna alles van de 
bingokaart!
Tijdens de laatste opkomst van 
het jaar hebben we samen met de 
welpen kerstkaarten geknutseld 
voor ouderen in een zorgcentrum. 
Daarna werden we door het 
bestuur getrakteerd op friet en 
een snackje! Wat een feest! 

Rebbel
Sinds een paar weken wordt de 
beverleiding ondersteund door 
hulpleiding Evi. Zij is wiva-lid en 
zal de rol van Rebbel op zich 
nemen. Wij zijn superblij met 
haar hulp en hopen dat ze het 
nog lang gezellig zal vinden bij 
de bevers!

Planning 2023
De beverleiding is druk bezig met de nieuwe 
planning. Onze eerste opkomst is de nieuw-
jaarsmaaltijd op 14 januari. Tijden volgen nog, 
maar het zal een avondopkomst zijn.



Overvliegen 
We begonnen 
in de maand 
november met het overvliegen. Zowel de welpen 
als de bevers moesten de haven oversteken waar 
ze opgewacht werden door hun nieuwe speltak. 
Er zijn maar liefst 10 welpen overgevlogen naar 
de zeeverkenners en we kregen 6 nieuwe welpen 
erbij: Welkom Cassius, Nolan, Sepp, Marcus, 
Pieter en Jasper!

Najaarskamp
Op 19 en 20 november hadden de welpen een 
weekendkampje. Er was een moord geleegd en 
detective Hiddema kwam er niet uit! Ze vroeg de 
welpen om hulp. Gelukkig had de detective al wat 
voorwerk gedaan en kregen de welpen een lijst 
met verdachten. 
Bij een goed onderzoek hoort natuurlijk ook een 
inspectie van de plaats delict. En daar heb je 
natuurlijk wel een ‘bevel tot intreden’ voor nodig. 
Nadat de welpen deze hadden bemachtigd zijn ze 

afgereisd naar de plaats delict en hebben ze de 
boel goed onderzocht. 
De welpen vonden het moordwapen: een 
bebloede stoffer en blik. Alle aanwijzingen leken 
naar Petra de schoonmaakster te leiden. Maar 
toen kreeg het verhaal een andere wending, de 
detective kwam namelijk met een aantal hele 
verdachte foto’s. Twee mensen van de leiding 
hadden het wel erg gezellig met elkaar. Marala en 
Baloe ontkenden alles. Eerlijkheid duurt het langst, 
dus de volgende dag bekenden ze dan toch 
dat ze een affaire hebben. Ze hebben de moord 
echter niet gepleegd, want ze waren namelijk 
samen uit eten. Uiteindelijk kwam Petra en zij 
heeft de moord bekend. Het slachtoffer had vieze 
voetsporen gemaakt terwijl Petra net de boel had 
schoongemaakt. Ze was zo boos dat ze het even 
helemaal verloor en Floor met een stoffer en blik 
sloeg. Ze was het alleen even vergeten te zeggen, 
ze is namelijk een beetje vergeetachtig. 
Aan het einde van het kamp zijn de nieuwe gidsen, 
hulpgidsen en nesten bekendgemaakt. 

Zakmesinsigne
Ondertussen waren de 
oudste welpen druk bezig 
hun ‘zakmesskills’ te 
verbeteren/leren. Eerst 
hebben ze de regels en basis 
geleerd, daarna hebben ze 
dit toegepast in de praktijk 
(stokken slijpen, appels en 
aardappels schillen). We 
hebben traditioneel 
afgesloten door 
broodjes te bakken met 
de zelfgeslepen stokken.  

We hebben de laatste opkomst 
afgesloten met de jaarlijkse 
kerstkaartenactie. 

Nieuwsbrief december 2022
NIEUWS VAN DE WELPEN
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NIEUWS VAN DE ZEEVERKENNERS

We hebben een hoop nieuwe overvliegers mogen verwelkomen, 
nadat ze het overvliegparcours over de sloot droog hebben 

afgelegd. Inmiddels hebben zij hun plek bij de zeeverkenners gevonden 
en zijn er nieuwe baksindelingen gemaakt.

Het is weer koud, de boten zijn weer uit het water en het is tijd voor 
de winteropkomsten. Dat betekent onderhoud plegen en werken aan 
de vaardigheden. Zo wordt het insigne houtbewerking en stoken weer 
opgepakt en voor de routiniers is er de verdiepingsfase. 
Als bijzondere activiteit hebben we het Sinterklaas Gourmetfestijn 
weer gehad waarbij er leuke cadeaus zijn gedobbeld, met soms best 
hardnekkig cadeaupapier ;)

Het bikkelkamp

Primitief kamperen vond dit jaar plaats op scoutinglabelterrein PBC 
Austerlitz en dat was dit jaar echt... brrrrr... bikkelen! We hebben voor de 
echte bikkels dit jaar twee nachten gekampeerd, waarbij de tempera-
turen ’s nachts onder het vriespunt lagen en dat hebben we gemerkt!
De dagactiviteit was een fijne wandelhike om eens goed warm 
te worden. We liepen naar een bijzonder punt, de Piramide van 
Austerlitz! Helaas konden we niet op de piramide, maar we hebben 
een mooie ronde eromheen gewandeld en hierna in het Speelpark de 
Piramide een warm broodje knak gegeten. Op de terugweg werden 
de verkenners verrast en mochten ze hun eigen eten voor de avond 
kopen, om dit vervolgens zelf te koken. ’s Avonds hebben we een flink 
kampvuur gebouwd om lekker bij op te warmen, en dat was nodig!
Gelukkig hebben we alleen echte bikkels bij de zeeverkenners, want 
we hebben als leiding niks gehoord van de kinderen ’s nachts, dus 
we zijn de nachten met zijn allen goed doorgekomen. 

Al met al was het weer een heel gezellig bikkelkamp op een mooi 
terrein en kunnen we terugkijken op een geslaagde scouting- 
periode. 

Graag willen we de ouders nog even bedanken die hebben 
meegeholpen met het afbreken en opruimen van het kamp/de 
spullen. Dit was erg fijn omdat iedereen na zo’n weekend bikkelen 
toch wel moe is ;)
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NIEUWS VAN DE WILDE VAART

Op zaterdag 5 november zijn de nieuwe 
WiValeden overgevlogen door over een wiebelig 
touw de haven over te steken. Ze hebben allen 
moedig de taak volbracht. Zoals verwacht kreeg 
Elethu een beetje hulp om een nat pak te halen. 
Natuurlijk kreeg iedereen een warm welkom bij de 
Wilde Vaart.

Nu de boten uit het water zijn heeft de 
WiVa een programma waarbij iedere opkomst 
een ander tweetal de invulling van de opkomst 
bedenkt. Dit heeft al veel verrassende activiteiten 
opgeleverd. Zo hebben we nu een hoge toren 
op het veld bij het clubhuis staan, waar nog 
verder aan gewerkt gaat worden als het niet meer 

vriest. Ook is er een hele 
opkomst gevuld met het 
spel “geblinddoekte wilde 
vaarder” in het clubhuis in 
het donker. In het kader van 
energiebesparing was dat 
een prima invulling en het 
leverde grappige momenten 
op waarbij er af en toe 
onverwacht kennis werd 
gemaakt met de hardheid 
van muren en kozijnen. Ook 
aan de interne mens wordt 
goed gedacht. Er zijn al wat 
heerlijk baksels uit de oven 
gekomen. 

Bruggenloop
Dit jaar is ook de Bruggenloop weer geweest en 
de WiVa heeft bij de finish geholpen bij de verzor-
gingspost. Het was een frisse dag. Vooraf een 
paar duizend bekertjes met water vullen leverde 
een paar ijspegels van handen op. Tijdens de 
loop hadden we het beter bekeken door onszelf 
in te delen bij de thee. Als een goed geoliede 
machine werden er tegelijk grote kannen thee 
gezet, bekertjes klaargezet en ingeschonken. 
Dit ging continue door totdat we alle 12.000 
hardlopers bij ons op de thee hadden gehad.  
Dit leverde veel positieve reacties op.

Planning 2023
Voor 2023 hebben we al een grove planning 
gemaakt en er zijn plannen voor kampen en 
andere leuk activiteiten. De volgende vergadering 
gaan we er meer invulling aan geven. We zijn nog 
in discussie wanneer we ons zomerkamp willen 
plannen, tegelijk met de andere speltakken of 
toch liever een andere week. Dat laatste geeft 
meer flexibiliteit en mogelijkheden qua locaties en 
activiteiten.


