ALGEMEEN

HOROSCOOP

DE VIERDE EDITIE

Dit is alweer de vierde en daarmee de
laatste editie van 2021. Er is heel veel
gebeurd dit jaar en we hebben veel leuke
verhalen kunnen schrijven. De verhalen
over het winterseizoen, een zomerkamp
special, het grootgevierde jubileum en
verschillende projecten en oproepjes.
In deze editie sluiten we het jubileumjaar af
en blikken we vooruit op de evenementen
rondom kerst en oud & nieuw. We hopen
natuurlijk dat deze evenementen gewoon
kunnen doorgaan maar het is nog even
aankijken met alle maatregelen rondom het
coronavirus. Gelukkig kon het
leidingweekend van vorige week wel
doorgaan!
Ook staan er in deze editie heel wat
oproepjes. Zo zijn we opzoek naar
beverleiding en ouders die ons mee willen
helpen met klussen. Check alle oproepjes
op onze website via deze knop!

OPROEPJES

Na jaren afwezigheid hebben we als
waterscoutinggroep het voornemen
om de bever-speltak een nieuw leven
in te blazen. Daarvoor hebben we
natuurlijk wel enthousiaste vrijwilligers
en leidingleden nodig!
Bij de bevers ga je één keer per week
op zaterdag samen leerzame, leuke,
spannende en gezellige spellen doen,
in het bos en rond
het water.
Elke zaterdag is
een nieuw avontuur
voor jongens en
meisjes van 5 tot 7
jaar die houden
van uitdaging,
avontuur en
leerzame
activiteiten in de
natuur en in hun
eigen fantasiedorp!

INTERESSE?
JAARKALENDER
17 DECEMBER

18 DECEMBER

PANNENKOEKENKERSTGALA

NIEUWJAARSINSTUIF

11 - 12 FEBRUARI

VADER-ZOONWEEKEND

Klik hier voor de gehele kalender!

STIER
Net als bij catamaran zeilen is
samenwerken leuker dan alleen.

TWEELING
een klapgijp is ook een gijp, maar daar
haal je je cwo 3 niet mee.

KREEFT
Je kan uit elke knoop komen met
wat extra geduld.

LEEUW
Hou je roer recht en je zeil strak,
recht zo die vaart!

MAAGD
Liever 10 insignes in de hand dan
4 op je uniform.

WEEGSCHAAL
De kans dat je boot omslaat is klein,
heel klein, maar nooit 0……

KERSTDINER

15 JANUARI

RAM
Je luistert vaak goed naar Akela, maar met
wat ongehoorzaamheid vind je jezelf soms
in nieuwe bossen. Neem een risico!

Wij zijn als vereniging opzoek naar
meer verbindingen tussen aan de ene
kant oud stamleden en ouders en aan
de andere kant de huidige leidingleden. Daarnaast moet er ook veel
gebeuren aan het terrein en
achterstallig onderhoud. Daarom
nodigen wij alle ouders en (oud)
stamleden uit om ons te helpen
klussen! Elke maand organiseren wij
een klus moment en we hopen dat er
zoveel als mogelijk mensen komen
meehelpen. Eerst volgende klus:

ZATERDAG 11 DECEMBER
12:00 - 18:00 uur
Let op! Vanwege de coronamaatregelen is het voor niet-leden
(ouders etc.) verplicht om een geldige
QR code mee te nemen!

GEEF JE HIER OP!

SCHORPIOEN
Luister naar de wind,
welke kant brengt ze je boot?

BOOGSCHUTTER
Je nest staat altijd voor je klaar, vergeet
niet om soms bij hen aan te kloppen.

STEENBOK
Let altijd op met vuur, een verbrande
marshmallow zit niemand op te wachten.

WATERMAN
Er zitten maar 52 zaterdagen in een jaar,
maak er elke opkomst de mooiste van!

VISSEN
De liefde brand deze maand net zo fel als
een gedoofd kampvuur.

WELPEN

EEN EIGEN TAART VERDIENEN

Vorige keer hebben wij een ‘’neem je vriendje mee’’
opkomst gehad wat natuurlijk een super leuk was!
Vond jouw vriendje het ook zo leuk op de opkomst?
Dan kan je hem nog een paar keer gezellig mee laten lopen!
En als jouw vriendje zich ook nog bij ons inschrijft dan
verdienen jij en je vriendje een super
lekkere taart. Als je een super
enthousiast vriendinnetje hebt
die ook mee wilt, kan zij
gezellig met de shanti’s
kijken. En natuurlijk geld deze
taart actie ook als je jouw
broertjes, neefjes of andere
familieleden wilt meenemen!

ZO VADER, ZO ZOON
Dit jaar hebben de welpen een onwijs leuk extra mini-kamp
rond februari, genaamd, vader zoon weekend! In dit
weekend zullen de welpen met of tegen de vaders en
verzorgers strijden om te kijken wie de sterkste welp of
vader is! In dit weekend kun jij aan je vader laten zien hoe je
overleeft in de jungle en hoe je je houdt aan de
horde roep. Zorg dus dat je er bij bent! Kan jouw
vader er niet bij zijn bij het weekend? Dan wilt
misschien jouw grote broer of opa even helpen!

11 tot 12
FEBRUARI

NOG GEEN KOOKINSIGNE?
Een paar weken geleden zijn we bezig geweest met het
halen van ons kookinsigne. Als je een welp bent die nog
geen kookinsigne heeft verdiend hebben we de volgende
opdracht voor je bedacht: creëer een monsterlijk toetje voor
het hele gezin en stuur een foto/filmpje als bewijs via
whatsapp. Bij het succesvol afronden van
de opdracht kan er bij de eerstvolgende
opkomst een kookinsigne gekocht worden
bij Kichi voor 2,50 euro. Veel succes!

LOTENVERKOOP
De jaarlijkse grote clubactie is al bijna afgelopen en de
welpen leiding zijn al druk bezig met het tellen van de loten!
Net als vorig jaar krijgen de welpen die een goed aantal
loten hebben verkocht een prijsje, en de welp met de meest
verkochte loten een reuze prijs! Vorig jaar was dit een grote
nerf gun, maar wat het dit jaar word blijft nog een verassing!

NOG MAAR
6 DAGEN!

KOOP EEN LOT

WIE ZIJN NOU DIE LEIDINGLEDEN?

Voor alle nieuwe en nieuwsgierige welpen en ouders geven wij jullie een korte
introductie over jullie welpenleiding!
Akela: Akela is de leider van onze horde en is een grote grijze wolf.
Akela is soms een beetje traag, maar erg wijs en zorgvuldig.
Akela’s lievelingseten is alles en zijn lievelingskleur is regenboog.
Als welp is het ontzettend belangrijk om Akela te gehoorzamen.
Zelfs de leidingleden zijn soms een beetje bang voor Akela.
Akela vind het belangrijk dat welpen goed omgaan met de natuur.
Bagheera: Bagheera is een zwarte panter die graag pantoffels draagt
en in bomen klimt. Naast dat Bagheera een liefde heeft voor ijskoffie
vind Bagheera het ook belangrijk dat welpen respectvol met elkaar
omgaan. Bagheera is een fanatiek leidinglid maar is ook erg gevoelig
voor dutjes. Als bagheera niet zijn dagelijkse dutje doet, kan hij soms
enger zijn dan Akela die boos is. Verder houdt Bagheera van dansen.
Rikki-Tikki-Tavi: Rikki is een mangoose en vind het soms leuk om
haar medeleiding te treiteren. Rikki is een gezellige sfeermaker en
kent de hele jungle uit haar hoofd. Rikki’s lievelings eten zijn
slakken en nagels. Verder vind rikki het belangrijk dat welpen
samen spelen in de jungle. Als Rikki een welp ziet die de
weg kwijt is in de jungle, helpt ze graag de welp om de
weg terug te vinden. Rikki let vaak op de groep en kijkt
ook of iedereen het naar hun zin heeft.
Shêre-Khan: Shêre-Khan is een tijger die vaak te laat komt.
In het jungle boek staat dat Shêre-Khan een slechterik is maar dat
verhaal klopt niet helemaal. Shêre-Khan is namelijk een onwijs aardige tijger
die het geduld heeft van een schildpad. Shêre-Khan kent alle knopen uit zijn
hoofd, weet de naam van elke plant en woont onder het welpenlokaal.
Shêre-Khan vind het belangrijk dat een welpen iedereen helpt en ook thuis.
Chikai: Chikai is een springrat die onwijs druk en sportief is. Chikai speelt
graag met iedereen in de jungle en houdt ervan om veel te rennen.
Chikai vind het ook leuk om vaak de staf van Akela te slopen door de
wolvenkop eraf te trekken. Akela wordt dan boos op Chikai, en als straf moet
Chikai de welpen wc’s schoonmaken, jak! Vandaar dat Chikai altijd een beetje
stinkt! Chikai vind het belangrijk dat welpen volhouden! Zeuren, miepen en
klagen kun je daarom beter niet doen bij deze fanatieke springrat!

Louie: Loui is een apenkoning die net nieuw is bij het welpenteam! Ook al is
Louie een apenkoning, hij gehoorzaamt Akela altijd. Louie eet graag bananen
en klei en maakt ook graag de welpen wc’s vies. Hij speelt altijd mee met de
welpen en denkt ook soms zelf dat hij nog een welp is. Omdat Louie zo
gehoorzaam is naar Akela vind Louie het ook belangrijk dat de andere welpen
ook gehoorzaam zijn naar Akela en naar elkaar.
Kichi: Kichi is een rode panda en ook het beste leidinglid. Kichi heeft eigen
spin-off serie op netflix en een succesvolle podcast. In het echte junglebook is
het Kichi die Mowgli red van Shêre-Khan. Ook Kichi heeft haar eigen horde:
de Kichi-gang. De Kichi-gang is opgericht
in 1980 en iedereen die erbij
wilt mag erbij. Het enige
wat je moet doen is een
mooie tak zoeken en deze
geven. Ook mag je Louie op
de grond zien te krijgen als
teken van sterkte. Kichi heeft
alle insignes gehaald die er
zijn en gaat daarom ook over
de insignes. Kichi stinkt niet.

VERKENNERS
CWO KAMP
Het was dit jaar weer een groot feest! Tijdens de herfstvakantie hebben we na een jaar afwezigheid gelukkig weer
een leuk en leerzaam CWO kamp kunnen organiseren voor
de Houtman, Kastanujo en Willibrordus.

KLIK EN BEKIJK ALLE KAMPFOTO’S
En dit kamp heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen. Een aantal verkenners en
padvindsters hebben hun CWO 3
diploma behaald tijdens de examens,
een aantal wilde vaarders hebben hun
ZI2 gehaald op kamp en ook een flink
aantal leidingleden zijn weer helemaal
enthousiast geworden om door te blijven
leren en ontwikkelen zodat we nog betere
instructie kunnen geven in de toekomst.
Nieuw dit jaar is een CWO pagina op onze website!
Deze is nu nog een beetje leeg, maar we gaan deze pagina
helemaal vullen met CWO informatie: instructieboekjes,
oefenexamens, instructiemateriaal etc. Houd deze nieuwe
pagina dus goed in de gaten en
hopelijk heb je er iets aan om
je CWO diploma te halen!

CWO PAGINA

De boten zijn weer uit het water!
We hebben het nog even uitgesteld
maar het schuren, verven en de
landspellen kunnen alweer bijna beginnen.
Om alles een beetje makkelijker te maken zijn
we nog opzoek naar lege potjes / blikjes en oude (thee)doeken.
Wil jij een van deze dingen graag afstaan zodat wij ervoor kunnen
zorgen dat de bootjes weer stralen tijdens de zomer? Breng ze dan langs
bij het verkennerlokaal en wij zijn je eeuwig dankbaar!

GEEF JE OP VOOR NAWAKA 2022
dit jaar gaan de verkenners naar het nationale waterkamp Nawaka.
Dit is een kamp wat één keer in de 4 jaar wordt georganiseerd en allerlei
waterscoutinggroepen vanuit Nederland samen komen om 10 dagen lang
epische spellen te spelen. Alle verkenners hebben een mail met informatie
gekregen. In diezelfde mail vindt je ook een formulier om in te vullen of je wel
of niet meegaat op dit kamp. Wij willen dit graag voor 1 december weten!

DE BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL
SINDS WANNEER ZIT JE BIJ DE HOUTMAN
EN HOE BEN JE HIER GEKOMEN?

INSTALLEREN
Zaterdag 30 oktober zijn er weer zeven
nieuwe verkenners geïnstalleerd!
Na het traditioneel opnoemen van
de verkenner belofte kunnen ook deze
jongens zich officieel verkenner noemen.
We hopen natuurlijk binnenkort nog meer
verkenners te kunnen
verwelkomen bij onze groep!
Ben je geïnstalleerd maar weet je
nog niet waar alle insignes horen
op je uniform? Klik dan op
de knop hieronder en je ziet
waar welke insigne hoort!

INSIGNES UNIFORM
LOTENVERKOOP
De verkenners hebben tot nu toe 180 loten verkocht!
Maken we er samen 200+ loten van? Koop dan nu vanaf
slechts 3 euro een lot en maak kans op geweldige prijzen.
Zo steun je ons ook nog eens voor Nawaka 2022!

NOG MAAR
6 DAGEN!

BOTEN UIT HET WATER

KOOP EEN LOT

Ik zit sinds mijn 7e bij scouting. Ik wilde graag mijn grote
zus achterna, zij zat al bij de Kastanujo. Dus keuze was
voor mij snel gemaakt om bij de Houtman aan te melden.

WAT DOE JE BUITEN SCOUTING?
Ik ben sinds kort weer aan het studeren. In mijn vrije tijd
speel ik nog graag een potje voetbal of poelen.

WAT IS JE LEUKSTE HERRINNERING OP SCOUTING?
WV kamp, trektocht van kaag via Amsterdam en Utrecht naar Gouda.
Daar konden we voor het eerst zelf een heel kamp organiseren.

DOUWE
SCHIPPER

WAAROM BEN JE VERKENNERLEIDING GEWORDEN?
Het is de leukste leeftijdscategorie, maar vooral ook heel leuk met alle wateractiviteiten. En natuurlijk zit er een geweldig leidingteam, veel leuker dan elk
ander team. Schipper klinkt als heel veel, maar het valt heel erg mee als je goed
met je team samen werkt. Dan voel je je gewoon deel van het team. Op de
perfecte opkomst is het lekker weer en kunnen we zeilen, lekker bezig zijn!

STEUN ONS VOOR NAWAKA 2022
De verkenners willen volgende zomer op Nawaka!
Nawaka is het 10-daags Nationaal Waterkamp voor
waterscouts binnen Scouting Nederland. De kampprijs
voor dit Nationale kamp is een stukje hoger dan normaal en
daarom doen wij de komende tijd een aantal inzamelingsacties! Steun jij ons
middels een donatie?

STEUN ONS!

WILDE VAART
EEN UPDATE VAN DE WILDE VAART
Hallo allemaal er is de afgelopen tijd weer
veel gebeurd bij de WV. Na het geweldige
CWO-kamp was het afgelopen zaterdag
toch echt weer tijd om de boten uit het
water te halen. En dat betekent
natuurlijk weer schuren, lakken
en verven. Ook mogen we dit jaar
met trots een derde boot aan onze
vloot toe voegen de 1686 is ons
nieuwste pareltje en je kan haar vanaf
nu de hele winter op ons grasveldje
bewonderen. Ook hebben we ons lokaal
een mooie nieuwe verf laag gegeven en zijn
we van plan om de binnenkort eindelijk een keuken
te plaatsen. We gaan er dus een echt pareltje van maken!
Een tijdje terug hebben we bij de WV ook nog een paar nieuwe leden
bijgekregen daar zijn we natuurlijk heel blij en we
hopen dat zij ook een fijn plekje in onze groep
hebben gevonden. We kijken er daarom ook erg
naar uit om met zijn allen op NAWAKA te
gaan van de zomer. Daarvoor zijn we op dit
moment veel loten voor aan het verkopen.
Dus wil je ons ook steunen? Loten kopen
kan bij ons altijd dus loop gerust een keer bij
ons binnen want voor 3 euro is zo`n geweldig
lot al van jou! Twee weken geleden zijn ook
onze super vette nieuwe groepstruien geleverd.
Vanaf nu kan je ons elke zaterdag zien shine in
onze mooi roze outfit! Verder zijn we bij de WV hard
bezig met het organiseren van het jaarlijkse pannenkoeken kerstgala!
Dit belooft natuurlijk ook dit jaar weer een mega vet feest te worden.
Dus lieve stamleden haal je mooiste kerstjurk of
pak maar alvast uit de kast want je aanmelden
voor dit geweldige feest kan nog tot en met
30 november. Dan gaan wij alvast beginnen
met pannenkoeken bakken. Vergeet niet dat
je ook dit jaar weer een +1 mag meenemen
om een hapje mee te eten. We hopen jullie
allemaal te zien op dit geweldig feest.

Het Pannenkoekenkerstgala is een kerstfeest voor alle stamleden!
De kosten zijn €7,50 voor leden en €5,00 voor je +1 van buitenaf.
De datum voor dit jaar is 18 december.

Omdat dit op een zaterdag valt en we iedereen de tijd willen
geven om zich na de opkomst nog even op te frissen, zal de
inloop om 18:30 zijn zodat we met z’n allen om 19:00 aan
tafel kunnen.
Gezien de huidige corona maatregelen kan
het gala gewoon doorgaan met QR code
controle, dus vergeet deze niet!
Aanmelden kan t/m 30 november.
Wij hebben er alvast super veel zin in en
we zien jullie graag op 18 december!

MELD JE AAN VOOR HET GALA

HET NIEUWE LOKAAL
We hebben de muren van ons lokaal een mooie nieuwe verflaag
gegeven, en is binnenkort het plafond aan de beurt. We hebben
gekozen voor de epische kleurencombinatie grijs-roze-wit.

Daarna hebben we eindelijk plannen gemaakt voor het plaatsen van
een keuken, en een kuil onder de fundering doorgegraven voor het
aanleggen van de afvoer, en gaan we binnenkort water en gas
aanleggen.

Zoë

LOTENVERKOOP

PANNENKOEKENKERSTGALA

Met de wilde vaart willen we heeeeeel graag naar NaWaKa
volgend jaar! De wilde vaart heeft tot nu toe 159 loten
verkocht! Helpen jullie mee om er plus 200 loten van te
maken? Koop dan nu nog vanaf slechts 3 euro een lot en
maak kans op geweldige prijzen. Zo steun je ons ook nog
eens voor Nawaka 2022!
Nawaka is het 10-daags Nationaal Waterkamp voor waterscouts binnen Scouting Nederland. De kampprijs voor dit
Nationale kamp is een stukje hoger dan normaal en daarom
doen wij de komende tijd een aantal inzamelingsacties!

NOG MAAR
6 DAGEN!

KOOP EEN LOT

Ten slotte hebben we nog een aantal decoratie items aan de muren
gehangen om het lokaal een beetje gezellig te maken.

KOOP NU NOG EEN LOT!
Met de grote clubactie hopen we zoveel als mogelijk loten
te verkopen, daarom hebben we van te voren een doel
van 2.000 euro gesteld. Dit is waar we nu zijn:
Opbrengst

Doel

€1.310,40 €2.000
66%

€0

€1.000

€2.000

Help jij ons om het streefbedrag nog net voor de finish
te halen? Koop dan nu een lot vanaf slechts 3 euro of
koop zelfs een superlot.
Een superlot vertegenwoordigt 50 loten
en de vereniging maakt dan ook
nog eens kans op 5.000 euro!
Maar wees er snel bij want de
verkoop stopt over 6 dagen.

KOOP EEN LOT

WIJ ZOEKEN:
BEVERLEIDING

Na jaren afwezigheid hebben we als
waterscoutinggroep het voornemen
om de bever-speltak een nieuw leven in
te blazen. Daarvoor hebben we natuurlijk wel
enthousiaste vrijwilligers en leidingleden nodig!

KOM HELPEN KLUSSEN!
Wij zijn als vereniging opzoek naar meer verbindingen
tussen aan de ene kant oud stamleden en ouders en aan
de andere kant de huidige leidingleden. Daarnaast moet
er ook veel gebeuren aan het terrein en achterstallig
onderhoud. Daarom nodigen wij alle ouders en (oud)
stamleden uit om ons te helpen klussen! Elke maand
organiseren wij een klus moment en we hopen dat er
zoveel als mogelijk mensen komen meehelpen.

EERST VOLGENDE KLUS:
ZATERDAG 11 DECEMBER
TIJD:
12:00 - 18:00
WAT:
WV TERRAS REALISEREN
WIE:
(OUD)STAMLEDEN EN OUDERS
Let op! Vanwege de coronamaatregelen is een geldige
QR code verplicht voor
niet-leden (ouders etc.)

GEEF JE OP

WIJ ZOEKEN:
BESTUURSLEDEN

Onze voorzitter Léon is in september
teruggetreden en we hebben tot op
heden nog niemand gevonden die het
stokje wilt overnemen. Daarom zoeken we dus
een nieuwe enthousiaste vrijwilliger, vanuit de oud(ere)
leden of ouders van leden.

GEZOCHT:

VOORZITTER
Bij de bevers ga je één keer per week op zaterdag samen
leerzame, leuke, spannende en gezellige spellen doen,
in het bos en rond het water. Elke zaterdag is een nieuw
avontuur voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar die
houden van uitdaging, avontuur en leerzame activiteiten!
De bevers doen samen leuke activiteiten in de natuur en
spelen in een fantasiedorp.

INTRESSE? CHECK ONZE WEBSITE

De stichting is beheerder van het vermogen van de
vereniging en is verantwoordelijk 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 te twee taken op te vullen?

INTRESSE? STUUR EEN MAILTJE

75 JAAR

JUBILEUM

Het was 18 september een groot feest op de Platteweg! Het was een prachtige dag met mooi weer en vol leuke activiteiten
met een spectaculaire klimmuur en springkussen. We hebben deze dag veel blije gezichten gezien. De kinderen werden vooral
blij van de klimmuur, maar er waren ook mensen die het weer helemaal geweldig vonden om gewoon even een rondje te varen.
Een van die mensen was ook wethouder Michiel Bunnink die later op de avond alsnog het waarderingsteken aan Jan Niks
heeft kunnen uitreiken voor zijn jarenlange en grenzeloze inzet voor onze vereniging. De dag hebben we afgesloten met een
aantal speeches, een afscheid en een zeer geslaagde barbecue! Wij hebben genoten van dit prachtige jubileumjaar waarvan
we eerst nog geen eens wisten of het wel door kon gaan. Wellicht tot de volgende!
Heel wat mensen hebben hun herinneringen op de nieuwe muur in het stamlokaal geschreven, we hebben de mooiste
herrinneringen en foto’s van de jubileumdag uitgekozen om nog een keertje te delen. Als je het hele fotoalbum wilt zien kan
je op de knop klikken.
Renske & Thijmen

KLIK EN BEKIJK ALLE JUBILEUMFOTO’S

BESTUUR

GROETJES VAN HET BESTUUR
Lezers Ahoy! Een herfsttelex van de besturen.

Telex was op elektrische wijze brieven of berichten te versturen of schriftelijk te
communiceren. Dat was rond 1920 vooruitstrevend; weet je dat ook weer…..
Afgelopen vrijdag 12 november kwam burgemeester Pieter Verhoeve een
bezoek brengen aan de Houtman/ Kastanujo. Wij hadden hem uitgenodigd voor
het jubileum, maar toen kon hij niet… Hij was in ieder geval erg onder de indruk
van de omgeving waarin wij het scoutingspel kunnen spelen. Er is in de wijde
omgeving dan ook geen mooiere plek dan de Pad! Om dat te onderstrepen en
om mensen ervan te laten genieten, nodigen we iedereen uit om één keer per
maand (in de buitenlucht) te komen klussen. Dat gaan we ook op de website
zetten, maar 11 december is de eerstvolgende keer.
Als vereniging zijn we heel blij dat de leidingleden (die als vrijwilliger (!) onze
kinderen een leerzame en leuke tijd geven) hebben kunnen genieten van een
weekendje weg. Zij zijn de kurk waar we op drijven en
hebben de afgelopen tijd mooie activiteiten
georganiseerd, waaronder een geweldig cwo-kamp.
Daar gingen toch maar mooi 50 kinderen het
water op in 17 boten. Inmiddels zijn de blaadjes
gevallen en ligt alles op het droge. We richten
de blik naar voren en duiken wat vaker naar
binnen (zolang de regels het toelaten).
"We staan op de schouders van reuzen”
De ondersteuning van al dit moois moet beter
en kan beter. Wat Corona de komende tijd gaat
brengen, weten we niet. De oproep aan de stafleden is: maak de begroting rond. Aan de welpen,
verkenners en wilde vaart: zet je beste beentje voor!
Aan de ouders: we zien jullie graag.
Aan iedereen: Tot op 15 januari bij de oliebollen!

LEIDINGWEEKEND
Na onzekere tijden mochten we dit jaar toch op leidingweekend! Feest bij de
organisatie en ook de leidingleden waren hier heel blij mee! Met een QR check
en een zelftest hebben we ervoor gezorgd dat we zorgeloos op leidingweekend
konden. Genoeg over corona...
We gingen op pad naar Rucphen waar we een mooi terrein met genoeg lokalen
en een mooie kampvuurplaats tot onze beschikking hadden. Hier hebben we een
pubquiz gespeeld als avondspel en als nachtspel het welbekende museumroof!
Op zaterdagochtend werd er al actief gesport met lummelen, Hollandse leeuwen
en trefbal. Het hoogtepunt volgde toch echt in de middag. Pepijn kwam namens
the activity company langs met een echte expeditie robinson ervaring!
Positieve reacties, waarbij de spellen zo in de echte expeditie zouden passen.
In de avond was er een inkak momentje na deze actieve dag. Dat werd super
opgelost met een uitgebreide stoelendans die door Niels werd gewonnen.
Op zondag vertrokken we naar de Ikea in Breda voor een
crazy 75. De foto's vertellen het verhaal! 75 kleine
opdrachten met als winnaar Team naar de ratten.

Evan en Ewout

ACTIVITY COMPANY

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Daan Smit (42) en na Pepijn (penningmeester) en
Stefan (BBQ / praktijkbegeleider) is het mijn beurt.
Ik ben 30 jaar geleden geïnstalleerd als verkenner en daarna
nooit meer weggegaan. De zomerkampen als leiding en het
RaZa-kamp als instructeur zijn zonder twijfel onvergetelijke
hoogtepunten. Ik zet mij in om dit voor de jeugd van nu ook
mogelijk te maken. Dat is niet vanzelfsprekend.
In 2007 hebben we het groepsbestuur opgezet;
dat was een nieuwe constructie. We hebben
in de jaren verschillende gesprekken
gevoerd met de Kastanujo over
vervlechting en versmelting en we
zijn nog niet zover. Toch hoop ik
dat we ooit een soort "stichting
NIET IN ÉÉN
De Pad" zullen hebben,
WOORD TE
OMSCRHIJVEN
waarbinnen twee verenigingen
(m/v) de wereld van waterscouting
kunnen verkennen.

DAAN

Ik heb me door de jaren heen als bestuurslid ingezet voor
dingen als de reünie van 2010 en vlootvernieuwing (er kwamen
twee nieuwe vletten bij). De periode als groepsbegeleider was
erg leuk, omdat ik als oliemannetje de verschillende speltakken
kon ondersteunen en helpen. De laatste tijd jaren heb ik veel
tijd gestopt in het betrouwbaar maken van onze sleepboot de
Beuker, wat samen met Rene van Herk echt goed gelukt is.
Hij staat nu op de kant en hij gaat in april weer een stukje beter
te water; dat weet ik nu al. Volgend jaar willen we meer tijd
stoppen in de sleepboot-opleiding van onze leden, zowel
technisch als nautisch.
Ik zit nu 14 jaar in het bestuur en
ben trotse papa van vier kinderen
(waarvan er overigens nog geen
één tijd heeft gevonden om welp
te worden, maar ik doe mijn best).
De afgelopen periode heb ik het
WV lokaal gerealiseerd en daar
gaan we samen met de Wilde
Vaart zelf de komende maanden
mee door. Onze voorzitter Léon is
in september teruggetreden en tot
de kerst 2021 neem ik zijn taken
waar, maar in 2022 moet ik daarmee stoppen. Er is nog altijd
geen nieuwe voorzitter we maken ons op voor het tweede
voorzitterloze tijdperk. In het verleden hebben we het als
Nederland ook een paar keer zonder stadhouder overleefd,
dus het zal wel lukken, maar met een voorzitter gaan dingen
echt beter. Wellicht dat we de komende periode middels
ouderavonden op zoek gaan naar ouders die dat stokje samen
willen oppakken. Want samen is toch wel het leukst.
Ik ga me, met Jan Niks, de komende jaren meer als
maandelijkse klusser inzetten en me richten op de regionale
scouting vaarschool. Het huidige stelsel van CWO diploma’s
willen we graag houden, maar ook daar moet tijd en inzet van
vrijwilligers in.
Zolang ik kan rommelen met bootjes, zal ik het (blijven) doen.
Er is niets mooiers.
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2021 is alweer bijna voorbij.
Een mooi jaar met leuke opkomsten, mooie momenten
en grandioze kampen die ondanks de maatregelen
toch vol plezier zijn doorgegaan!
Ook een jaar met een prachtige jubileumdag
die een jaar was uitgesteld maar dubbel en breed
is ingehaald. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en
vooral leidingleden die al dit moois hebben kunnen
waar maken en hopen dat er volgend jaar alleen nog
maar meer vrijwilligers bij komen!

Eerst is er nog op vrijdag
17 december een kerstdiner voor alle jeugdleden
en op 18 december een kerstgala voor alle (oud)
stamleden!
Maar daarna nodigen wij jullie graag allemaal op
15 januari uit om gezamenlijk het nieuwe jaar in
te luiden en een oliebol te eten. Wellicht ontvangen
jullie binnenkort nog wel een kaartje als herinnering…

PS We weten natuurlijk nog niet of al deze
evenementen kunnen plaatsvinden, dus houd je
mail in de gaten voor updates hierover!

REDACTIE HOUTMANNETJE 2021
Thijmen Hartog
Myke Klijn
Kichi Raaphorst
Met hulp van: Daan Smit & Zoë Teekens

