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Wie, Wat, Waar, Wanneer?
Op het clubgebouw aan de Kerklaan 102 te Leimuiden zijn er de volgende opkomsten:
Speltak

Dag

Tijd

Bevers

Zaterdag

invullen

Welpen

Zaterdag

09.00 - 10.30

Kabouters

Zaterdag

11.00 - 12.30

Dolfijnen

Zaterdag

13.00 - 16.00

Scouts

Vrijdag

19:00 - 21:00

Zeeverkenners

Zaterdag

12.30 - 16.00

Explorers

Vrijdag

19.30 - 21.30

Wilde vaart

Donderdag

19.30 - 21.30

* De watergroepen
hebben in de zomermaanden
hun opkomsten in
Burgerveen (Ter hoogte van de kruising van
de Leimuiderdijk en de
Venneperweg). Hier
ligt een mooie steiger
waar al hun boten aan
liggen zodat ze snel
het water op kunnen.

Een fractie redactie,……
Hallo allemaal!
Dit is alweer de 2e editie van de Yell. De zomer is weer in
volle gang en er is natuurlijk weer erg veel gebeurd het afgelopen halfjaar. Voor de waterscouts is het zeilseizoen weer
begonnen en de landscouts vermaken zich natuurlijk ook prima met de vele activiteiten op de planning. In deze yell kun je
lezen hoe de verschillende speltakken hun zomerkamp beleefd hebben, zijn er weer gloednieuwe wistjedatjes en kun
je lezen hoe de eerste opkomsten van de nieuwe speltak: de
Bevers zijn verlopen. In ieder geval valt er weer genoeg te
lezen!
In de redactie of adverteren? Neem contact op met de redactie via de mail of bel 06-20757935

Stuur geschreven stukjes, advertenties of een leuke foto
naar:
scouting63-yell@scoutnet.nl

Uitgave:
Eindredactie:
Email:
Oplage:

Colofoon

Redactie Scouting „63
Evert Jongeneel
scouting63-yell@scoutnet.nl
150st.
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ff Serieus
“Geweldige zomerkampen!”
De zomer is weer voorbij, voor als je ze misschien gemist had zijn de donkere wolken weer terug. Maar dat betekend ook dat het nieuwe seizoen van de
scouting weer gaat beginnen, dus eigenlijk zijn die donkere wolken weer een
goed voorteken.
De korte periode van mooi weer en zonneschijn is ondertussen wel volledig
benut door weer op zomerkamp te gaan. Elke keer is het weer het hoogtepunt van het jaar, en de leiding doen er ook alles aan om het weer een succes
te laten zijn. Niet alleen moeten natuurlijk de kinderen weer veilig thuis
worden gebracht, maar die groepen kinderen moeten ook 7 dagen lang bijna
24 uur per dag vermaakt worden, dat vergt natuurlijk heel wat van de creativiteit. Te gelijk moeten ook de bijkomende benodigdheden geregeld worden, het eten gekocht en klaar gemaakt en moeten er ook af en toe nog spellen worden uitgezet. Dus alles bij elkaar zijn het hele vermoeiende dagen
voor de kinderen maar ook zeker voor de leiding. Het weerzien van de kinderen met de ouders is dan ook altijd een moment van vrolijkheid en vermoeidheid door elkaar heen. Gelukkig staan de ouders altijd klaar om hun
kind weer op te vangen, en de leiding hartelijk te bedanken met bijvoorbeeld
een bloemetje, een kleinigheidje, of zelfs een hele lunch.
Het doet mij altijd goed om dit soort dingen te zien, de wederzijdse waardering is altijd fijn.
Ik wens alle leden en leiding, vanuit het bestuur, weer een geweldig scouting
seizoen toe!

Groetjes Lotte
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Kabouters
Zomerkamp kabouters 02-07-11 t/m 09-07-11
De eerste week van de zomer vakantie. Eindelijk is het zo ver. De
kabouters gaan op kamp naar
Schiedam met als thema het rare sokken kamp. Met mooi weer en
met sokken verkleedde kabouters werd er verzameld op 2 juli bij
het clubgebouw. Net voordat we vertrokken richting Schiedam
kwam de politie langs om te melden dat er een bericht was gekomen voor de kabouters. Het bleek dat er aliëns waren neergestort in Schiedam. Het was de vraag of de kabouters hun konden
helpen met het maken van de ufo. De kabouters hebben goed hun
best gedaan de aliëns te helpen met het zoeken naar wrakstukken
en gereedschap. Uiteindelijk hebben de aliëns de ufo kunnen maken
en zijn ze terug gevlogen naar waar ze vandaan komen. De hele
week hebben de kabouters leuke dingen gedaan, een walkietalkie
speurtocht, lekker wezen zwemmen, naar de stad geweest, een
nachtspel en een hoop andere leuke dingen. Het was een geslaagde
week, met weinig slapen, allemaal mooie sokken en het raadsel van
de aliëns. Op naar volgend jaar!
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Welpen
Jeroen of Toon?????????????
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Een man is aan het vissen als er een voorbijganger
langskomt en vraagt: „Bijten ze?‟
Zegt de man: „Waarom denk je dan dat ik zo ver
van de kant af zit?‟
Een veldmuisje kijkt verlangend naar een voorbij
vliegende vleermuis. „Mama‟, vraagt het muisje:
„Als ik later groot ben, mag ik dan ook bij de
luchtmacht?‟.

Dol&Gein
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Dol&Fijn
“Dolfijnen 3e prijs op kaagcup”
Aan het begin van de zomer zijn de boten weer het water in gegaan. De
dolfijnen zijn meteen gaan oefenen met zeilen. Na enkele weken te hebben gezeild, was het donderdag 2 juni zo ver; We gaan op kamp! 3 van de
dolfijnen gingen voor het eerst op kamp, samen met de zeeverkenners.
Donderdagmiddag kwamen we aan op de kaag en moesten de tenten en
andere spullen naar het weiland gebracht worden waar we zouden gaan
staan. Dat betekent veel tillen en dat in de warme zon! Maar na een paar
uurtjes stonden de tenten overeind en konden ze hun slaapzak uitpakken.
De dolfijnenleiding ging er toen vandoor, want die hadden zelf ook kamp,
op een eiland verderop.
Na een nachtje geslapen(geklierd) te hebben, was het tijd voor het ontbijt en daarna om de boot op te tuigen. Tijdens het optuigen kwam één
van de dolfijnenleiding helpen en gingen ze het meer op. Midas, Jasper en
Jim deden mee met de instructie klasse en dat betekent dat ze alles zelf
moesten doen, maar als het niet lukte, dan zat er iemand van de dolfijnenleiding naast om ze te helpen.
Ondanks de hele harde wind, ging het heel goed en werkte ze goed samen.
Ze gingen in de wedstrijden als 3e, 4e en 2e over de finishlijn heen. Dat
was goed voor een 3e prijs!
Zondagmorgen bestond uit: vroeg opstaan om alles weer op te ruimen en
weer terug te varen naar Burgerveen. Daar aangekomen stonden ouders al
aan de waterkant om ze mee naar huis te nemen en sterke verhalen te
horen. Ik gok dat ze die avond vroeg naar bed zijn gegaan van het leuke
maar vermoeiende kamp.
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Bevers

Met de Bevers gaan we elke week op ontdekkingsreis in
Hotsjietonia samen met Stuiter. Hier leren we samen spelen
delen, knutselen, verschillende soorten planten en dieren
kennen en nog veel meer!
Tot nu toe hebben we ons eigen hoekje helemaal aangekleed
met mooie schilderingen op grote doeken en tekeningen op papier. Voor Vaderdag hebben we handafdrukken gemaakt in
gips en daarna hebben we ze mooi ingepakt. Ook hebben we
kennis gemaakt met alle bewoners van Hotsjietonia. Op de
kaart hieronder kan je zelf zien wie er allemaal wonen.
Op 20 augustus is onze vakantie weer voorbij en gaan we weer
van start met de Bevers. We hebben 7 Bevers en daar zijn we
hartstikke blij mee, maar we willen meer! Dus als iemand nog
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes of
vriendinnetjes heeft van de leeftijd 5 t/m 7 jaar, neem hem
of haar mee en laat zien hoe leuk de Scouting is!
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Stukje over de buitenllandse bevers die meegedraait hebben.
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Verkenners
Hallo Allemaal,
Tijdens de zomervakantie zijn wij natuurlijk ook op kamp geweest, in Borkel. Daar
hebben we een week kamp gehad op
kampterrein de Malpiesche Bergen. We
hebben, op wat druppels tijdens de nacht
van de hike na, de hele week mooi weer
gehad. De eerste dag was natuurlijk gevuld met het opbouwen van
het kamp. De zondag was het heerlijk zonnig weer, en dat kwam
goed uit want er stond een lange tocht met een zelfgebouwd vlot op
de Dommel op het programma. Paul verloor zijn evenwicht en kwam
er al na 10 meter varen achter dat het water niet bepaald warm
was.
Na de tocht over het water stond de jongens nog een tocht te
wachten, maar dat wisten ze nog niet want dat was natuurlijk de
dropping. Om half 3 kwamen ze weer aan na een tocht met 2 grensovergangen. De maandag was dus een lekker rustig dagje met een
bezoek aan het bakkerijmuseum.
De dinsdag was de eerste dag van de loophike naar Achter ‟t Heezerbosch. Een lange dag voor Ryan, die zelfs met kaart, kompas en
meegesmokkelde telefoon de grootste moeite had om de overnachtingplaats te vinden. Na een berg overheerlijke pannenkoeken en een
goede nachtrust was het alweer tijd voor de terugtocht.
De avond hebben we gevuld met een
wedstrijd wie het meeste ver
schillende insecten kon vinden. Na
2 uur zoeken kwam het winnende
groepje met wel 25 potjes met
verschillende insecten. Het andere
groepje kwam zelfs met een

.
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<— Het vervolg
De donderdag zijn we een dagje in het
DAF-museum wezen rond neuzen. Op de
terugweg mochten de jongens zelf eten
kopen voor een maaltijd. De avond stond in
het teken van de kampdoop van Yonah en
het voorbereiden van de bonte barbecue
avond.
Vrijdagochtend was het sportochtendje met jeu de boules, paal
werpen, hink-stap-sprong en een wedstrijd vuur maken als programma. Helaas was de middag alweer gevuld met het opruimen van het
kamp, maar als troost stond de barbecue al klaar. Na dit festijn was
het tijd voor de stukjes die we hadden voorbereid, met als klapstuk
het vuurspuwen van het leidingteam. Dat moest iedereen natuurlijk
proberen en dat leverde mooie foto‟s op.
Zaterdag stonden we al vroeg naast onze slaapzak om alles in te laden en te vertrekken naar het clubhuis. Daar werden we weer opgewacht door familie en vrienden met allerlei lekkernijen. En zo was
ons weekje in de bossen alweer aan zijn einde gekomen.
Groeten,
De Verkenners
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Zeeverkenners
Doop Bliksemvogel
Onze nieuwe lelievlet de Bliksemvogel is eindelijk gedoopten te water gelaten. Er staat een hele mooie tekening van Hello Kitty op het voordek, en
bootsvrouw Liesbeth is ondertussen al aardig gewend aan haar nieuwe
vlet.
Kaagcup
Ook dit jaar zijn we rond Hemelvaart weer naar de Kaag geweest om mee
te doen met de Kaagcup. We hebben hier een heel gezellig weekend gehad, maar helaas hebben we hier geen prijs gewonnen. Het was wel erg
gezellig en hebben genoten van het mooie weer.
Admiralencup
Met de bootsen en kwartieren hebben we dit jaar ook weer meegedaan
aan de Admiralencup. Dit was zeker niet voor niks, want we hebben de
eerste prijsgewonnen!!!
Het weer zat gelukkig erg mee.. weinig tegen wind en een lekkere temperatuur.
‟s Avonds was er een groot feest, maar iedereen was te moe om te feesten.. maar op tijd naar bed gaan zat er ook niet in.
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Zomerkamp

Het zomerkamp hadden we dit jaar op het Boterhuiseiland opde Kagerplassen.
Het weer viel deze week wel erg tegen. Toen we nog maar net onze tenten hadden staan begon het te regenen en dat hielt maar niet op… Al snel
was ons kampterrein een groot moeras geworden.
Ondanks dit hebben we toch een heerlijke week gehad met veellol en plezier.
Een beetje waterscout is natuurlijk zeker niet bang voor wat water.
Het thema dit jaar was Expeditie Robinson. Natuurlijk was het niet de
bedoeling om kinderen weg te stemmen, maar we hebben wel met allerlei
Robinson proeven gestreden om de Robinson titel.
Uiteindelijk bleek dat de Bliksemvogel de meeste punten behaald had tijdens het kamp en was de winnaar.
Wat we deze week allemaal gedaan hebben is te veel om op te noemen,
daarom hier een paar hoogte punten: wat moet je doen als je met je vletomslaat?, om half 5 opstaan is wel heel erg vroeg, waar is toch die kokosnoot?,Je boodschappen laten staan in de McDonald‟s is toch echt een
kokosnoot waard,Groene en roze pannenkoeken zijn ook lekker, houten poppetjes zijn
eng vind Sanne.
Aan het einde van het kamp heeft iedereen
een leuke badge gehad voor op het uniform.

Wat gaan we nogallemaal doen de komende tijd?:
- 23 – 25 september is er weer de RZW in Amsterdam.
- 29 oktober gaan de boten weer het water uit, en is het weertijd voor
het schuurfeest.
En nog veel en veel meer..
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… de Kabouters veel Wistjedatjes in de bus gooien!
… de Welpen veel op Wistjedatjesbus schrijven maar er weinig in
gooien.
… er een ijzerton bij de scouting achter de botenloods staat, waar
oudijzer in gegooit mag worden
…Er bijna al weer een Herfstdropping is, en iedereen zijn vriendjes mee
mag nemen
… Evert en Jeroen in hun vorige leven samen een paard waren? (zie
Kopje ingelijst!)
… de kinderen nooit beginnen met irritant zijn, maar de leiding zelf
begint?
… de leiding altijd pas irritant is, nadat de kinderen dat zijn?
… een haai 2 maanden zonder eten kan.
… de zeeverkenners dit maximal 1 uur volhouden!
… de disco‟s altijd vet zijn bij de scouting!
… Wouter van SMURFENmuziek houdt?
… Een kwal geen hart heeft en voor 95% uit water bestaat?

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Scoutsss

Nieuwe speltak: Scouts!
Vanaf komende seizoen zullen we bij scouting '63 een nieuwe scouts-groep
gaan beginnen. Deze scouts-groep komt voort uit de oude gidsen- en verkennergroep en zal gaan bestaan uit jongens en meiden in de leeftijd van
11 t/m 15 jaar. Elke vrijdag avond zal er in Leimuiden spannende activiteiten klaar staan voor jullie. Vanaf 19u tot 21u zullen deze super leuke avonden plaatsvinden.
De Verkenners van Scouting ‟63 zijn misschien wel het meest bekend vanwege het hakken en zagen op de eilandjes langs de Willem v/d Veldeweg.
Houthakken is natuurlijk niet het enige wat we bij de deze nieuwe speltak
gaan doen. Bij de scouts leer je ook pionieren. Pionieren is het bouwen van
een vlot of hoge toren zonder daarbij spijkers te gebruiken. Je denkt natuurlijk dat zoiets helemaal niet stevig wordt, maar dat zal je aardig tegenvallen. Als je de goede knopen gebruikt, wordt het vlot of de toren
sterker dan wanneer je spijkers of schroeven had gebruikt! Ook leer je
omgaan met een kaart en kompas zodat je tijdens echte "survival" tochten
de weg niet meer kwijt kunt raken. Hiernaast hebben we ook tal van andere activiteiten, zoals het maken van fakkels, figuurzagen, kleien en knutselen.
De Scouts werken meestal in groepjes van zo'n 6 kinderen; een patrouille.
Je probeert natuurlijk bij een avondspel of een dropping de andere patrouilles te snel af te zijn door een andere weg te kiezen of een „val‟ voor
hun te zetten zodat jouw patrouille wint. 's Avonds bij het kampvuur zijn
alle trucjes die je bij elkaar hebt uitgehaald alweer vergeten en bak je
met elkaar frikadellen of broodjes op het vuur.
Vanaf 2 september beginnen we met de scouts. Wat er tijdens die opkomsten gaat gebeuren zullen jullie in de volgende yell kunnen lezen. We gaan
er iedere vrijdagavond weer een feest van maken.
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Wildevaart
Het nieuwe zeilseizoen is weer begonnen en we deden natuurlijk weer mee met een aantal wedstrijden. We zijn dit jaar weer op Kaagcup geweest, en tot onze grote verbazing hebben we dit jaar
helemaal niks gewonnen. We hebben natuurlijk heel erg ons best
gedaan, maar voor onze laatste wedstrijd waren we te laat, dus
waren we gediskwalificeerd. En natuurlijk gingen we ook op Admiralencup. De jongens hebben niet meegedaan, alleen de meiden deden
mee. En de meiden dachten, kom laten we eens de 70 km doen! En ja
hoor de meiden gingen de 70 km doen, en we werden 1ste (omdat we
de enige meidengroep waren). Ze hadden alleen geen beker voor
ons, dus kregen we een fles rosé van de organisatie!
We zijn deze zomervakantie ook nog op zomervakantie geweest, van
23 tot 31 Juli. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. We zijn
namelijk de tweede middag al gelijk gaan karten en daarna een rondje gaan poolen. Dat was hartstikke leuk! Ook gingen we lekker
shoppen in Harderwijk. Toen het een dag minder weer was, gingen
we met zijn alle gezellig zwemmen. Dat was helemaal leuk, omdat er
veel te doen was. Je kon van 3 glijbanen, je had een sauna, een koud
bad, een duikplank en een wildwaterbaan. Ook hebben we woensdag
een loungeboot gehuurd. We hebben de hele dag lekker gevaren, en
natuurlijk werd het die dag heel erg mooi weer! Lekker gezwommen
omdat we een uur stil lagen, omdat de benzine op was! xD Maar gelukkig kregen we na een uurtje weer nieuwe en konden we weer

verder varen. De een na laatste dag hebben we gebowld. Zo
als je hoort hebben we ons lekker vermaakt dit kamp!
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KnipInge
kapster aan huis
voor het maken van een
afspraak of meer informatie:

0655130820
www.knipinge.com

Agro Fleur BV
Noordeinde 165b
2371 CR
ROELOFARENDSVEEN
T: 071 3312321
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Vacatures
Gezocht: enthousiaste dame/heer als dolfijnenleiding
mail: scouting63-dolfijnen@scoutnet.nl
Gezocht: Scouting‟63 is opzoek naar een ouder die zich
beschikbaar stelt als oudervertegenwoordiger.
mail: scouting63-bestuur@scoutnet.nl
Gezocht: Zeeverkennerleiding.
mail: scouting63-zeeverkenners@scoutnet.nl
Groepsbegeleider
Scouting „63 is op zoek naar een groepsbegeleider. In grote lijnen houdt
dit in dat er contact is met alle speltakken, verder begeleidt hij/zij de
leidinggevenden in hun functioneren in de ruimste zin van het woord. Hij/
zij draagt in het bijzonder zorg voor: de juiste leiding verdeling, begeleiding en teamkwalificaties en de doorstroom tussen de groepen. Ook is
de groepsbegeleider een belangrijkeschakel tussen het bestuur en de speltak.
Neem contact op met: Lotte Obdeijn: +31622058598
Leiding voor de Scouts gezocht!
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Agenda!!!!
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Bestuur:
Voorzitter:

Arnt-Friso de Bruyn

+31621565651

Penningmeester:

René Muijs

+31631280978

Secretariaat:

Lotte Obdeijn

+31622058598

Aanspreekpunt materiaal :

Ron Bouterse

+31172507076

Oudervertegenwoordiger- :

vacature

+31..................

Stagecoördinator:

Evert Jongeneel

+31620757935

Ledenadministratie:

Liesbet Bouterse

+31172507076

Speltakbegeleider:

vacature

+31..................

Vrijwilligerslijst:
Gerrit Grasmaaier:

Paul Mollers

+31617682783

Nicolien Notulist:

Lotte Obdeijn

+31622058598

Karel Klus:

Ron Bouterse

+31172507076

Harry Haardhout:

Jelle van den Berg

+31652472136

Rita Redactie:

Evert Jongeneel

+31620757935

Willem Website:

Jessica van de Geer

+31653444811

Annie Activiteit:

Eefje Obdeijn

+31631778107

Kees Kampeer:

Jelle van den Berg

+31652472136

Simon Sponsering:

René Muijs

+31631280978
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Ruimte voor adressen

Scouting ‘63
Kaag & Braassem

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze
website: www.scouting63.nl.
Of mailen naar: scouting63@scoutnet.nl

Kom e
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ken!

Scouting ‘63
Kerklaan 102
2451 CH Leimuiden

