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

We zitten alweer in de 3de maand van 2023, wat gaat het snel!
2023 is voor onze vereniging een bijzonder jaar, wij bestaan dit jaar namelijk 75 jaar! 

Save the date: We willen dit groots vieren met jullie allemaal op zaterdag 9 september! 

Op 14 januari zijn we het seizoen gestart met de nieuwjaarsmaaltijd, waarbij 
ruim 60 scouts en leiding hebben genoten van de boerenkoolstamppot. Leuk 
dat er na afloop veel ouders even voor een warme choco of glühwein langs 
kwamen!

Komende maanden staan er weer veel mooie activiteiten op het programma; 
waarbij de WiVa hun eerste kamp al achter de rug heeft, de welpen het 
vojaka komend weekend hebben en de zeeverkenners op 18 maart een 
avondopkomst hebben met 9 andere scoutinggroepen! 

Als we vooruit kijken naar de planning:
31 maart en 1 april GEEN OPKOMST voor alle speltakken
16 april Marathon van Rotterdam: helpen bij de waterpunten!
18 mei Hemelvaartkamp! Zie pagina 2 van deze nieuwsbrief.
10 juni Bever Doe Dag
9/10 juni de 24-uurs zeilrace in samenwerking met onze buren WSV Buurman.

Dit is een greep uit de activiteiten die voorbereid worden, uiteraard kijken we er weer naar uit om ook 
de komende weken mooie avonturen tijdens de opkomsten met elkaar te 
beleven! 

Een mooie ontwikkeling die wij zien op onze vereniging is dat er steeds 
meer oudere jeugd zich aanmeldt als hulpleiding, met deze doorstroom zijn 
wij als leiding en bestuur ontzettend blij. Onze jeugdleden weten natuurlijk 
uit ervaring wat de leukste opkomsten zijn!

Tot slot willen we alle klus-ouders bedanken, want nog nooit was onze 
vloot zo snel weer klaar voor het nieuwe seizoen. De laatste schuur- en 
verf-activiteiten vinden de komende weken plaats. Er werd afgelopen 
maanden geschuurd en geverfd en als de schuurmachines al in 
gebruik waren werden emmer en sop erbij gepakt om hier en daar 
weer lekker het clubhuis schoon te poetsen. Zelfs de buitenkant! Dit 
helpt ons enorm en we vinden het erg gezellig om iedereen op deze 
manier beter te leren kennen.

Afhankelijk van het weer zullen er op de klusdagen ook een aantal 
buitenklussen worden ingepland. De aankomende klusmiddagen op 
zondag staan gepland op 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli. Heb je dit 
seizoen nog niet meegeholpen op een van de klusdagen meld je dan 
alsnog even aan! De aanmeldlink voor de klusmiddagen werkt nog 
steeds: aanmeldformulier klussen en schoonmaken

Veel leesplezier en tot snel allemaal!

https://doodle.com/meeting/participate/id/b86GrW5e
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Dodenherdenking 2023 
‘In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffer van de 
Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. Sinds 
1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en 
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede 
Wereldoorlog.’ (Nationaal Comité 4&5 mei) 

Als scoutingvereniging vinden we het belangrijk om deel te 
nemen aan de dodenherdenking en om deze dag ook te gebruiken om stil te staan bij de vrijheid die we 
hebben in Nederland. Zo vanzelfsprekend is dat namelijk niet in deze wereld. Daarom organiseren we op 
donderdag 4 mei de dodenherdenking bij ons eigen scoutinggebouw op onze eigen manier.  

 
Informatie op een rijtje:
Datum/tijd: Donderdag 4 mei, verzamelen om 19.30 uur, start programma 19.40. 
Locatie: Op grasveld voor het clubgebouw, (Kosboulevard 40, 3059 XZ Rotterdam)
Wie: Leden, ouders en andere familieleden van de leden.
Dresscode voor leden: scoutingblouse, das, spijkerbroek/nette broek. 
Zorg dat je op tijd komt!

De bevers zijn natuurlijk ook van harte welkom maar wel in het bijzijn van een ouder. 
We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien! De berichtgeving zal ook in de groepsapps 
gedeeld worden. 

HEMELVAARTSKAMP 2023!!

Dit superleuke groepskamp verdient een eigen stukje in deze nieuwsbrief. Wat is er zo bijzonder aan 
dit kamp dan? Een heleboel! Om te beginnen is dit het enige jaarlijkse kamp dat wij houden met onze 
complete vereniging! Dat betekent dat alle leden, van jong tot oud, van bever tot wilde vaarder met elkaar 
op kamp gaan. Dat ze met elkaar activiteiten gaan doen. Samen dus! En dat dat leerzaam is voor alle 
leeftijdsgroepen moge duidelijk zijn. Maar bovenal is ons jaarlijks groepskamp LEUK & GEZELLIG!
Het mooie groene terrein van de Hooge Rielen is maar liefst 230 hectare groot en biedt daardoor enorm 
veel mogelijkheden tot het spelen van toffe spellen. 
Dit jaar slapen de bevers met één van hun ouders, de welpen en hun leiding in een loods met knusse 
bedstedes. De zeeverkenners en wiva-leden slapen net als altijd met hun leiding in tenten op het naast- 
gelegen veld. 
Het kan niet anders dan dat jullie nu enorm zin hebben gekregen in dit kamp, dus geef je snel op! Doe dit 
in ieder geval voor 15 maart, maar hoe eerder hoe beter... des te langer duurt de voorpret!
Aanmelden Hemelvaartskamp!

EVEN STRENG ZIJN! (oproepje namens de leiding)
• Wilt u uw kind tijdig afmelden (minstens 24 uur van te voren) als u weet dat ze niet aanwezig 

kunnen zijn..  Ook tijdens vakanties! 
• Voor de jongere speltakken ook het verzoek om uw kind op tijd te brengen. Bevers openen iedere 

zaterdag om 14 uur, de welpen er direct achteraan. Dus zorg dat je er voor 14 uur bent!
• Wilt u uw kind helpen zijn/haar scoutfit (blouse en das) op orde te houden? Regelmatig zien wij badges 

die wekenlang vastzitten met veiligheidsspelden. Graag vastnaaien of plakken met textiellijm. Op 
scouting verwachten wij dat - vooral met openen en sluiten - het jeugdlid een blouse en das bij zich heeft.

• Plastic regenlaarzen zijn geen goede schoenen voor scouting. Kinderen struikelen en krijgen hele 
koude voeten. Liever zien wij stevige (wandel-) schoenen, die zij zelf kunnen aan-/uittrekken. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpUqLkYHbOcLsKNTnB6UOdhv5YK1QMeBqmnonvq7aTF0PsLw/viewform
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Welkom bij de bevers!
De bevergroep heeft er de laatste maanden 
een groot aantal nieuwe leden bij gekregen. De 
nieuwe bevers zijn via de wachtlijst uitgenodigd 
en hiermee is onze groep weer gegroeid tot 15 
bevers! Dit is onze max, dus dat betekent volle 
bak! We hopen dat de bevergroep nu weer een 
gezellige hechte groep gaat worden. De afgelopen 
weken hebben we daarom al veel tijd besteed aan 
kennismakingsspellen.
Mocht je kind een vriendje willen uitnodigen om 
ook eens bij de bevers te komen kijken: omdat we 
nu weer helemaal vol zitten kan de wachttijd wel 
oplopen tot enkele maanden. Aanmelden voor de 
wachtlijst kan via de website www.scdrn.nl.

Terugblik laatste weken
Na de gezellige nieuwjaarsmaaltijd zijn de 
standaard opkomsten weer gestart. De bevers 
hebben van Keet Kleur geleerd hoe ze een 
supersnel vliegtuigje moeten vouwen. Toen de 
vliegtuigjes klaar waren deden we een wedstrijdje 
welke het verste kwam. 
We hebben ook wat nieuwe spellen gedaan. 
Kegelroof was daar één van. Het duurde even 
voor de bevers precies de spelregels door 
hadden, maar toen ze het eenmaal snapten ging 
het steeds beter. Dit spel gaan we zeker vaker 
doen.
De weken erna hebben de bevers heerlijke 
koekjes gebakken. Ze zagen er alleen niet zo 
lekker uit, want het waren drollenkoekjes! Dikke 
pret natuurlijk... 

Met Sterre en Bas Bos deden de 
bevers een spellenparcours en 
speelden ze levend stratego in het 
bos.  
Met Keet en Rozemarijn maakten 
ze een prachtige lentecollage om in 
het lokaal op te hangen

Regio Spel Dag
Op 18 februari waren er een heleboel bevers naar 
de Koperwiek in Capelle a/d IJssel gekomen voor 
de RSD van 2023.
Vooraf vertelden de sheriffs van het stadje 
‘Copperweak’ dat de bank was overvallen! Er 
waren heel veel getuigen, maar niemand wist 
precies hoe de dief eruit zag. De bevers werden 
om hulp gevraagd en gingen in de vorm van een 
vossenjacht op zoek naar alle getuigen om zo te 
achterhalen wie de dief was.
Het was een gezellige middag die eindigde in de 
bibliotheek van Capelle a/d IJssel, waar Matthijs 
van de St. Jorisgroep alle 80 bevers een leuk 
cowboyverhaaltje voorlas. Met een dik verdiende 
badge op zak konden alle bevers weer terug naar 
huis.

Thema Sterre Stroom
Komende week beginnen de bevers 
met het thema Sterre Stroom. Sterre 
vaart samen met haar broer Steven de 
wereld rond en leert de bevers over 
nieuwe landen, culturen, maar ook weet ze alles 
over de kaartlezen, de windrichtingen en is ze heel 
goed in speurtochten! 
Op 15 april is de laatste thema-opkomst af en dan 
mogen de ouders aanwezig zijn bij het afronden 
van het thema en het uitreiken van de badges.

Let op
De bevers hebben geen opkomst op 1 april, 
22 en 29 april!



We begonnen het jaar met het installeren van onze 
nieuwe welpen en onze leiding Mor. Welkom lieve 
welpen en leiding! 

We hadden een gezellige kaderactiviteit. Het kader 
bleef eten. Ze hebben boodschappen gedaan en 
geholpen met koken. We hebben lekker frietjes 
met hamburgers gegeten. Het was een geslaagde 
avond! 

Tussendoor hebben we spelopkomsten gedaan en 
zijn we een keertje lekker naar het strand geweest. 

Tenslotte hebben we de eerste insigneopkomst 
van het natuurinsigne gedaan. Namelijk de 
winteropkomst. De welpen hebben geleerd over 
overwinteren en hebben holletjes gebouwd voor 

de dieren. Afsluitend hebben we de Winter-
spelen gedaan met bobsleeën van de raadrots.
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Stoken en hakken 
De zeeverkenners hebben afgelopen 

maanden weer gewerkt aan het stoken en hakken. 
Zo leren de scouts hoe ze veilig moeten hakken en 
snijden van hout en hoe ze ook op verschillende 
manieren vuur kunnen maken. De vuren kunnen 
verschillende doelen dienen, zoals koken of licht 
en warmte. Handig voor op kamp, want dan hoeft 
de leiding zich niet meer bezig te houden met het 
aanmaken van het kampvuur! ;p
 
Terugblik opkomsten 
De verkenners hebben ook een aantal bijzondere 
opkomsten gehad in de afgelopen maanden. 
Hierbij kwam het onderhoud bijvoorbeeld aan 
bod, waarbij we gezamenlijk het rondhout voor 
onze vletten hebben geschuurd. Vele handen 
maken licht werk en met twee opkomsten was 
het schuurwerk voor het hout klaar. Nu kunnen de 
riemen in de jachtlak, zodat ze weer klaar zijn voor 
een of meerdere zeilseizoenen. 
Andere bijzondere opkomsten bestonden uit het 
‘engineeren’ en bouwen van spaghettibruggen en 
lijm. Hierbij moesten de scouts een brug bouwen 
van minimaal twee spaghettistokjes lang en het 
doel was zo veel mogelijk bekertjes water op 
de burg te kunnen plaatsen zonder dat de brug 
instort. Gelukkig zijn scouts inventief en zagen we 
erg mooie en ingecompliwikkelde bouwwerken 
voorbijkomen. Of ze de test overleefden...? Tsja…

Een andere bijzondere opkomst werd georga-
niseerd door een van onze aspirant zeever-
kennersleiding Anca. Anca’s oude groep in 
Roemenië bedrijft scouting op een enigszins 
andere manier dan wij in Nederland en bij Dorus 
Rijkers gewend zijn en dat geeft af en toe een 
welkome frisse blik tijdens de opkomsten. Zo 
wordt internationaal binnen scouting Founder’s 
Day of Thinking Day gevierd, de geboortedag van 
de oprichter van scouting, Robert Baden-Powell. 
Anca heeft met de verkenners een quiz over het 
leven van Baden-Powell en scouting gedaan en 
er zijn verschillende spelen gespeeld ter ere van 
Founder’s Day.
 
Admirade en Marathon
Al met al hebben de verkenners een drukke 
maand achter de rug en er komen weer 
spannende dingen aan! Vergeet je niet aan te 
melden voor de Rotterdam Marathon en zorg 
vooral dat je er zaterdag de 18e van maart bij 
bent op de Admirade!

Kadertraining!
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Winter 
De Wilde Vaart speltak begint nu lekker te draaien 
met leuke activiteiten voor de leden. Zo hebben 
we een gezellig kerstdiner gehad aan het begin 
van de kerstvakantie. Iedereen had wat lekkers 
meegenomen en gourmetten maar. 
In de kerstvakantie zijn we met leden van andere 
speltakken naar Zwemcentrum Rotterdam geweest 
waar een wipe-out parcours was opgebouwd en 
daar mochten we een uurtje op ravotten. Erg leuk 
om te doen maar ook erg vermoeiend.
Eind januari zijn we gaan schaatsen op de 
Schaatsbaan Rotterdam. In het begin moest 
iedereen weer even wennen aan de ijzers onder 
je voeten en het gladde ijs. Maar al snel zag 
je iedereen langs zoeven en met een grote 
glimlach een spel spelen dat een combinatie was 
van tikkertje en elkaar omver kegelen met de 
zeehondjes. Hilariteit alom.

Verdiepingsinsignes 
Met de reguliere opkomsten proberen we wat te 
verdiepen en kijken we of we verschillende activi-
teiten kunnen doen vanuit de 8 activiteitengebieden 
van scouting. Natuurlijk zijn Sport & Spel en Veilig 
& Gezond de makkelijkste om daar iets voor te 
bedenken, maar ze komen er wel. We zijn ook aan 
de insignes begonnen. Ieder WiVa-lid kiest een 
onderwerp waarin hij of zij zich wil verdiepen 
of specialiseren. Het werken aan een insigne 
duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden. Het is echt 
een miniprojectje met een presentatie naar de 
groep ter afsluiting. We zijn erg benieuwd naar de 
onderwerpen.

Krokuskamp
Met de krokusvakantie zijn we eindelijk op 
ons lang verwachte kamp geweest. Nadat de 
WiVa-leden op vrijdagavond onderhoud hadden 
gedaan aan de schouw zijn we op het clubhuis 
blijven slapen om ‘s ochtends fris te kunnen 
vertrekken met het openbaar vervoer naar 
Zeewolde. Het was nog een hele onderneming: 
beginnen met een wandeling, dan de metro, 
trein, trein, bus, bus en dan weer een pittige 
wandeling om op het Scoutinglandgoed aan 
te komen. We hadden behoorlijk de ruimte. 
Het Scoutinglandgoed is 73 hectare groot en 
wij waren de enige gasten. We hebben geluk 
gehad met het weer: mooie heldere lucht met 
een lekker zonnetje. Alleen uit de zon voelde je 
gelijk de gure wind uit het noorden, noordoosten 
door je kleding waaien. ‘s Nachts was het met 
de vrieskou wel doorbikkelen. Iedereen was 
goed ingepakt en met extra dekens kwamen we 
de nacht wel door. Barry heeft zoals beloofd de 
aanwezige WiVa leden geïnstalleerd zodat ze 
nu vol trots de explorer badge op hun uniform 
kunnen dragen.Jaap, een 
vrijwilliger van het landgoed 
was zo lief om ons ‘s avonds 
uit te nodigen in het Avontu-
renhuis waar de koffie en thee 
klaar stonden en de open 
haard stond te branden. Jaap 
had mooie verhalen en een 
paar leuke spelletjes om te 
doen, dus dat was super 
gezellig. Dinsdag hebben we 
alles weer ingepakt en zijn we, 
zoals dat heet, weer moe maar 
voldaan naar huis gegaan. 


