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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

09:30 -11:00

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.

Een fractie redactie,……

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

Groetjes Tamara & Evert

Uitgave:
Eindredactie:
Email:
Oplage:

Colofoon

Redactie Scouting ‘63
Evert Jongeneel
scouting63-yell@scoutnet.nl
150st.
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Kabouters
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Dol&fijn
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Boerenkoolfeest 2012!
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KnipInge
kapster aan huis
voor het maken van een
afspraak of meer informatie:
0655130820
www.knipinge.com

Nokweg 3, 2451 AL Leimuiden Telefoon: 0172 500886
Tabakswaren
Lotto/toto
Staatsloten
Krasloten
Wenskaarten

Speelgoed
Kantoorartikelen
Kado artikelen
Sieraden
Stomerij

PostNL servicepunt
Tijdschriften
Kranten
Telefoonkaarten
Kinderboeken

jst!
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Gift Ondernemersvereniging
Kaag en Braassem Oost.

Uitgeli

cht!

Een aantal weken geleden werden wij benaderd door de ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost. Zij hadden ons
uitgekozen voor hun jaarlijkse Nieuwjaarsgift van 500 euro.
Zij doneren jaarlijks een cheque aan non-profit organisaties
binnen de gemeente en dit jaar was Scouting '63 de gelukkig
kandidaat.
Op donderdag 19 januari 2012 waren wij uitgenodigd voor de
nieuwjaarsreceptie en mochten wij de cheque in ontvangst nemen.
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Wij zijn natuurlijk ontzettend blij en dankbaar dat wij van de
ondernemersvereniging dit bedrag hebben ontvangen. Scouting '63 kan altijd geld gebruiken om ons clubhuis en ons
mooie terrein op orde te houden en er natuurlijk voor te
zorgen dat wij een fijne en veilige speelomgeving kunnen
bieden voor alle leden die wij hebben.
Met het geld van de ondernemersvereniging willen wij aan de
slag met een sanitairvoorziening buiten. Hier kan dan gebruik
van worden gemaakt wanneer het terrein wordt verhuurd,
maar ook voor onze eigen groep is het natuurlijk fijn dat er
gedoucht kan worden.
Op het buitenterrein staat al een hokje waar jaren geleden
een start is gemaakt met de sanitairvoorziening, deze is
echter nooit af gemaakt. Met deze bijdrage krijgen wij de
mogelijkheid om dit af te maken en het in gebruik te stellen.
Ontzettend bedankt!
Lotte Obdeijn, secretaris en groepsbegeleider Scouting '63
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Bevers
Na het vorige stukje in de Yell is er bij de Bevers weer heel
veel gebeurd. In december hebben de Bevers 4 opkomsten
aan hun Rozemarijn badge gewerkt.
We hebben speculaas verkocht (want Rozemarijn helpt
graag). We hebben over gezond
eten en koken geleerd en we hebben over EHBO geleerd. Dit zijn
allemaal dingen die je leert van Rozemarijn. Om aan alle ouders te
laten zien wat we geleerd hebben
bij Rozemarijn werd er een echte
Rozemarijn badge dag georganiseerd. Zomaar op een donderdag
in de kerstvakantie kwamen alle Bevers al om 10 uur naar het
clubhuis. We gingen de hele dag allerlei dingen koken en
bakken. We begonnen met bakken van broodjes, we hebben
kaneelrolletjes gebakken, salades versiert, soep gekookt en
allemaal verschillende sandwiches bedacht (sommige echt
heel creatief gekruid!!!) Tussendoor mocht er telkens een
groepje van 2 kinderen in de aparte ruimte boven bij Sanne
helpen om toetjes te maken want die moesten nog een tijd
opstijven in de koelkast. Aan het eind van de middag gingen
we even buiten een frisse neus halen en de eendjes voeren
met de korstjes die over waren. Daarna moesten we heel snel
alle tafels gezellig dekken want om vijf uur kwamen alle vaders, moeders,broertjes en zusjes om te smullen van alles
wat wij klaar gemaakt hadden.
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Aan het eind van de maaltijd mochten
alle vaders en moeders vertellen of
zij vonden dat de Bevers hun Rozemarijn badge verdient hadden en gelukkig kreeg iedereen de badge. Als jullie
willen weten hoe die eruit ziet kijk
dan maar eens op de mouw van het
uniform van onze bevers!!
Na de vakantie waren er weer opkomsten. We gingen b.v.
proefjes doen met Professor Plof (ja die van de
brandveiligheid uit de vorige yell). We hebben onze eigen
shampoo gemaakt en met bruistabletten kun je potjes in de
lucht laten vliegen. We hebben ons er ook over verbaasd
hoeveel druppels water er op 1 munt van 50 eurocent passen
(probeer het zelf maar eens met een pipet).
Eind januari was het voor de 2 e keer
installeren bij de Bevers. Milou,
Floortje en Jasmijn werden geïnstalleerd. Daarmee hebben we nu totaal 10 Bevers wat we fantastisch
vinden maar we kunnen er nog wel
meer gebruiken. Neem dus allemaal
vriendjes en vriendinnetjes mee!!
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Welpen

14

Scouts
Hoi allemaal, ook wij hebben ons de afgelopen maanden weer goed vermaakt. Inmiddels
zijn we allemaal, oeps, op één na dan, geïnstalleerd. We begonnen de avond met een
spel, waarna enige voorbereidingen werden
getroffen voor het instaleren en de ouders
ook langzaam aan binnendruppelden. Voor
het instaleren hadden we hulp van Mike de Boer, die de kinderen en
de leiding, zoals het hoort bij een nieuwe groep, de belofte liet
opzeggen. Na het instaleren werd het uniform compleet gemaakt
zodat we nu als volwaardig scout door het leven kunnen gaan.
Natuurlijk hebben we ook nog sinterklaas suprises gedaan. Dat resulteerde deze keer in een nog niet geopende dichtgelaste stalen
buis, wat een schaats voorstelde, en een bak frituurvet welke vele
vreemde substanties bevatte. Daarnaast waren er ook nog vele andere minder smerige en makkelijkere te openen suprises, zodat iedereen met een cadeautje, en gedicht, naar huis kon gaan. Inmiddels zijn we ook wat meer te weten gekomen over wat de kinderen
van de scouts vinden door het levend hyves spel. Daaruit volgde
onze variatie op 100% scouting spreuken. Ja, we komen niet op
100% uit, een iemand vond de scouts 200% i.p.v. 100%.
We hebben ook ons eerste weekendje erop zitten. Zoals jullie wel
kunnen zien aan de Willem van de Veldenweg hebben we heel wat
weggezaagd en gehakt tijdens ons houthakweekend.
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Oké, er is ook nog een stukje gedaan door de Explorers en Scouds
met een d. De sneeuw maakte het dat we de eerste avond een alternatief programma met sneeuwballen hebben gedaan. Maar meer
over het weekend even verderop in de yell door twee van onze
scouts.

Houthakweekend Scouts
We kwamen aan in het scoutingebouw. Toen had Lukas zijn naam in
de sneeuw geschreven, daarna gingen we opstellen. Eigenlijk zouden
we naar een klimwand gaan, maar dat was gevaarlijk vanwege de
sneeuw. Daarna probeerde we vuur te maken, dit was lastig omdat
de kampvuurkuil en het hout nat was en het was koud. Na twee keer
was het gelukt. Toen het vuur aan was gingen we een sneeuwballengevecht beginnen, het was jongens tegen de meisjes. We
maakten forten. Dat duurde een half uur, daarna maakten we brood
en marshmallows op het vuur. Het slapen ging moeizaam. Door de
meiden werden we de volgende ochtend bruut wakker gemaakt. Het
was heel moeilijk om Jonah wakker te maken en hem mee te krijgen.
Vandaag hebben we veel hout gehakt. Tot onze verbazing konden we
allemaal over het ijs lopen en hoefden we geen brug te maken.
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Het woord is aan:

Z.
Z.O.
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Zeeverkenners
Bootsen & Kwartierenweekend
In januari hebben we een heel
gezellig weekend gehad met de
bootsen en de kwartieren.
We hebben veel gelachen, weinig
geslapen, lekker gegeten en leuke
dingen gedaan waaronder Belgisch
verstoppertje. Na één nachtje
‘slapen’ zijn we allemaal weer uitgeput naar huis gegaan.
Onderhoud aan de boten
Ook zij wij weer druk bezig om alle boten weer netjes te
maken voor het komende vaarseizoen.
Gelukkig schiet dit al aardig op, maar het blijft erg veel werk.
We zijn daarom ook blij dat de Wilde Vaart en de Loodsen af
en toe willen helpen.
Voordek plaatjes
De Zeeverkenners mogen elk jaar zelf bepalen wat er op hun
voordek komt te staan.
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Op de Orkaanvogel staat al een tekening van een rups en op de
IJsvogel komt een plaatje te staan van KUD. Wat er op de
Bliksemvogel komt is nog niet bekend.
Surfplank gezocht
Wij zijn voor de Zeeverkenners op zoek naar een surfplank
om hier iets leuks mee te doen. Heeft u nog een sufplank liggen en wordt er niets mee gedaan?
Hij is welkom bij ons.
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Loodsen
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Agenda!!!!
17 t’m 20 mei
25 t’m 27 mei
14 t/m 21 juli

Kaagcup
Admiralencup
Zomerkamp zeerverkenners

Wist je dat….

Het mooiste wat je kan worden jezelf is?

We met de scouts slootje gingen springen?

Wistjedatjes leerzaam kunnen zijn?

De bevers het onwijs naar hun zin hebben hier?

Evert zelf nooit in deze rubriek staat maar deze keer lekker
wel!

Het houthakweekend erg gezellig was?

Alissa super lang verstopt kan zitten met belgisch verstoppertje?

Tim Loos heel graag een broodje wilde roosteren en hem liet
vallen toen hij dit uiteindelijk mocht doen?

Er in 1999 meer dan 200.000 baby’s
in Nederland geboren zijn?

De wereld mooier is mét jou!?
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Wildevaart
Het was één grote gezelligheid in het clubhuis
op 26 Januari. Wij, als de Wildevaart, hadden
een gourmetdiner georganiseerd voor de
loodsen, leiding en natuurlijk de lieve leden
van de wildevaart. Van te voren al 2 karren vol
met boodschappen gehaald en in de koelkast
gezet in het clubhuis. Komen we de volgende
dag aan en was natuurlijk alles bevroren! Maar
geen paniek, we zetten alles wel in een pannetje met warm water, dan ontdooit het zo. Ondanks het soms nog wat
bevroren eten was het een super gezellige avond en iedereen heeft
heerlijk gegeten. Bedankt voor de gezelligheid!
Donderdagavond, op 23 februari werd er gevolleybald met de hele
groep bij The Beach in Aalsmeer. De eerste keer was het al super
leuk, dus kwam er het idee om het nog een keer te doen. Ook nu was
het heel gezellig! 3 Teams maken en spelen maar! We hebben veel
zand gehapt, onze voeten begraven, de bal vloog de hele zaal door
en vooral de buren waren niet te spreken over ons professionele
ervaring met het spel maar dat mocht de pret niet drukken! Wij
hebben weer een top avondje gehad!
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Dol&Gein
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Vacatures
Gezocht: enthousiaste dame/heer als dolfijnenleiding
mail:
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/speltakbegeleider
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!
Voor de nieuwe landgroep de Scouts
Maatschapelijke stage lopen!?
Vrijwilligerswerk is niet weg te denken bij scouting. De gehele groep
draait op een grote groep jongeren en volwassenen die zich op veel verschillende manieren inzetten voor de groep. Er is dus een groot aanbod aan
mogelijkheden die je als stagiair kan doen. Interesse? mail je verzoek
naar: evertjongeneel@gmail.com

contact persoon →
te
is
ju
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t
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Zie ook hier
op pagina 1
of zie de telefoonlijst
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Bestuur:
Voorzitter:

Arnt-Friso de Bruyn

+31621565651

Penningmeester:

René Muijs

+31620678579

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

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

