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Nieuws uit het bestuur
   Als bestuur zijn we er super trots op dat de eerste 
Nieuwsbrief een feit is. Deze is mogelijk gemaakt door Muriel 
de Vreede, die sinds dit jaar de functie van contactpersoon 
communicatie op zich genomen heeft. Naast de nieuwsbrief 
pakt zij nog veel meer zaken op, zoals de presentatie op social 
media, contact met de pers, ontwikkelen van 
informatiemateriaal etc. Wij zijn erg blij dat Muriel deze 
functie verder wil uitwerken!
   Natuurlijk kijken we als 
bestuur ook met een tevreden 
gevoel terug op 29-03 j.l., toen 
de offi ciële heropening kon 
worden verricht van ons 
verbouwde clubgbouw in 
aanwezigheid wethouder Frank 
Rozenberg. Ruim een half jaar 
is er keihard gewerkt door 
leiding, bestuursleden, ouders 
en andere vrijwilligers en het resultaat mag er zijn. De Bevers 
hebben inmiddels hun logeerweekend er al op zitten en voor 
het eerst kon er boven worden geslapen!
   De rest van dit jaar zal in het teken staan van ons 50-jarig 
jubileum. Een voorbereidingcommissie is al druk bezig en 
heeft een aantal leuke activiteiten in gedachten. U hoort er de 
komende periode zeker meer over! 

Jolande, groepsvoorzitter

Belangrijke data
Bevers:
13 juni Beverdoedag 10:00-13:00

Welpen:
6 juni   Regiospel 13:00-15:00
11 juli  Zomerkamp

Scouts:
11 juli  Zomerkamp

Explorers:
29 mei  Weekend

Gezamelijke activiteiten:
20 juni 50-jaar-Damhertendag 
           14:30 - 17:00
4 juli    Zwemmen 10:00 - 12:00

Wist je dat...
...de Damherten Facebook al 
meer dan 100 likes heeft!
...er binnenkort weer Scouting 
loten verkocht/gekocht kunnen 
worden?
...er binnenkort een speciaal 
Damherten spreekbeuren 
pakket komt?
...we een nieuwe groepsbe-
geleider hebben die Thiemo 
heet?
...de Welpenleiding een 
speciale scouting EHBO cursus 
heeft gevolgt?
...er plek is voor nieuwe leden?

Scouti ng Damherten bestaat dit jaar 50 jaar! 
2015 is voor ons dan ook een feestjaar!

Het veld voor de scouting is gefreesd 
en opnieuw ingezaaid met een 
schaduwrijk graszaadmengsel. Het 
veld is gemarkeerd door een rood/wit 
lint want er kan tijdelijke geen 
gebruik van gemaakt worden. Hopelijk 
hebben we snel weer een groen 
uitzicht in plaats van een modderpoel! 

Prijsvraag!
We zoeken nog een leuke, 
pakkende, coole of stoere 
naam voor de nieuwsbrief! Heb 
jij een leuk idee stuur die dan 
voor 1 augustus op naar 
communicatie@damherten.nl. 
Voor de winnaar ligt er 
een leuke Damherten 
gadget te wachten. ?
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Scouti ng app
Vanaf nu kan je gebruik maken van de nieuwe Scouting 
app! Dit is een app van Scouting Nederland waarin 
Scouting Damherten een eigen gedeelte heeft. Via de 
app kan je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, 
het programma en kan je zien met wie je contact op 
kan nemen per speltak. Ook kan je via de app naar onze 
Facebook of website. Er is ook een HIT courant te vinden 
met alle nieuwtjes over de HIT die ieder jaar met Pasen 
plaatsvindt. Als er een inschrijving opent voor 
bijvoorbeeld een zomerkamp krijg je daar een berichtje 
van zodat je je snel kunt inschrijven!

Hoe werkt het?
1. Download de Scouting app in de Play Store of App
Store. 2. Typ Leidschendam in de zoekbalk en klik op 
Scouting Damherten Leidschendam. 3. Klik rechtsboven 
op het envelopje. 4. Vink ‘Algemeen’ en één of meerdere 
speltakken naar keuze aan. 5. Veel plezier!

Buddy badge
Scouting is natuurlijk 
nóg leuker als je 
vriendjes en 
vriendinnetjes 
ook meedoen! 
Neem daarom 
je vriendje of 
vriendinnetje mee 
naar Scouting om ze 
te laten zien hoe cool het is en wie 
weet verdien jij de Buddy Badge! Is 
jouw vriendje of vriendinnetje 3 keer 
op bezoek geweest bij onze scouting 
en heeft hij of zij besloten om lid te 
worden van de Damherten? Dan 
verdien jij de Buddy Badge. Die 
staat vast heel mooi op je 
Scoutfi tblouse! Laat je uitdagen!

Foto’s van 
het Bever
logeer-

weekend

Scouting is natuurlijk 
nóg leuker als je 

vriendinnetje mee 
naar Scouting om ze 
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De Welpen hebben de afgelopen tijd een hoop 
leuke dingen gedaan. Maar als hoogtepunt was 
toch wel dat we Ken terug hebben gevonden 
voor Barbie, met behulp van Action Man. Dit 
gebeurde namelijk tijdens het Welpenweekend, 
wabij de welpen van zaterdag op zondag een 
nacht blijven slapen in het clubhuis. Per ongelijk 
had een meisje, Maartje, haar Barbie en Ken tot levend 
gewekt. Onmiddellijk was Ken er vandoor gegaan en 
natúúrlijk wilden we Maartje helpen bij het vinden van Ken. 
Ook hebben de Welpen zichzelf beter leren kennen tijdens een 
fi losofi e opkomst en ook de Welpen om hen heen. Na deze 
zelfbezinning was het tijd voor wat zwaarder werk en hebben 
we geoefend met het maken van een stevige hut. Skills die we 
natuurlijk nodig hebben voor het zomerkamp, zodat we dan 
het hoognodige dak boven ons hoofd kunnen maken tegen 
de grillen van de nacht. Tijdens een andere opkomst hebben 
de kinderen een eigen monster gemaakt met behulp van een 
oude sok wat lastiger was dan het leek, maar ook hele leuke 
en creatieve resultaten opleverde! Maar waar we vooral goed  
                                            in zijn bij de Welpen zijn 
                                            buitenspen! Laatst kwam Willy 
                                            Wonka bij ons langs die een          
                                            groot spel voor de Welpen 
                                            had uitgezet, waardoor team 
                                            Willy en team Wonka door heel               
                                            Leidschendam te vinden waren. 
                                            Natuurlijk staan er alleen maar            
                                            nóg leukere dingen te wachten!
                                                         Lisanne, Welpenleiding



De Roverscouts zijn druk 
bezig met de voorberei-
dingen voor het Scouting 
Damherten Roverscouts 
feest op zaterdag 16 mei 
2015. 

Ook dit jaar zal er weer 
een feestje gegeven 
worden op ons clubhuis in 
Leidschendam. Iedereen 
van 18 jaar en ouder is 
van harte welkom op 
ons feest wat dit jaar het 
thema Fantasy heeft. Dus 
trek je leukste fantasy 
gerelateerde outfi t uit 
de kast en kom naar het 
clubhuis vanaf 20:30.

         Gratis 
               entree

                Tot 16 
                  mei!

Fundays 2015
Ga op vrijdag 29, zaterdag 30 
of zondag 31 mei 2015 een dag, 
nacht of heel het weekend met 
een hoge korting naar Duinrell.
        Natuurlijk wel in je scoutfi t!
                    
                  www.fundays.nl

        Natuurlijk wel in je scoutfi t!
                    
                  

                          De Scouts hebben een enorm leuk ‘Wie is de mol?’ weekend achter de rug. 
                          Tijdens dit weekend waren er meerdere opdrachten die de Scouts moesten 
                         vervullen maar het werd ze erg moeilijk gemaakt door de mol. De Scouts 
                       hebben zinnen doorgeseind en zijn opzoek geweest naar jokers die ze hard 
                     nodig hadden om bij de testen geen rood scherm te krijgen. Ook moesten ze de 
personen waarvan ze een foto hadden gekregen in leidschenhage zoeken om zo guldens voor 
de pot te verdienen. De Scouts hebben ook nog de 10 kilometer van de Duinenmars gelopen. 
De opdracht dat ze 765,43 gulden van hun zelf gebouwde bouwwerk moesten plukken was 
helaas niet gelukt maar de Scouts hebben het wel 
erg naar hun zin gehad! De meeste Scouts hadden 
niet verwacht dat Tim de mol was en toch zat er nog 
geen 4000 gulden in de pot daaruit blijkt dus dat hij 
goed zijn best heeft gedaan. Laurens was de enige 
die de mol en bijna alle vragen goed had!

De Scouts gaan dit jaar op kamp naar Zelhem. Ze 
zullen kamperen op landgoed De Hoenderkamp op 
terrein Grutto.                         Mathijs, Scoutsleiding

         Gratis 
               entree

                Tot 16 
                  mei!

De Explorers (ontdekkers) is een interessante 
speltak; bijna alles wordt ontdekt en bijna 
niets is te gek. Zo hebben we een weekend 
gehad waarin alle elementen aan bod zijn 
gekomen. Het weekend begon op vrijdag waarin 
we een kijkje hebben genomen in het water, of 
beter gezegt onder water. Nu denken jullie 
natuurlijk dat we zijn wezen zwemmen en dat klopt, maar dan 
wel in Explorerstijl. Dus duikbrillen op, perslucht aan en duiken 
maar! Onderwater hebben we kennis gemaakt met het duiken 
met perslucht, van omhoog en naar beneden gaan met enkel 
je ademhaling tot en met de handstand en koprol onderwater. 
Er is zelfs een potje onderwater frisbee gedaan. Na een uur 
kwamen we allemaal weer boven en hebben we in de avond 
een slaapbouwerk gepionierd bij het clubhuis. De volgende dag 
is deze uitgebreid tot een luxe verblijf op een meter of 2 boven 
de grond en zijn er wat uitdagende spellen gedaan. Natuurlijk 
was het element (kamp)vuur ook aanwezig. Op zondag 
                                                hebben we het element lucht 
                                                geproefd, door te abseilen en     
                                                degene die dat niet wilden 
                                                hingen de hangmatten op. 
                                                Kortom een zeer geslaagd 
                                                en toch wel relaxed weekend 
                                                met leuke dingen. Maar dat 
                                                is niet het enige, want tij-
                                                dens de opkomsten hebben 
we Crazy 88 gedaan, blikbranders gemaakt, een gps tocht 
uitgezet voor de verkenners en gelasergamed. Ook ons tweede 
weekend zijn we hard aan het voorbereiden en dit weekend is 
dit keer niet op het clubhuis! Dus volgende keer meer van jullie 
Explorers.                                   Richard, Explorerbegeleiding
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