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Nieuws uit het bestuur

Namens het bestuur weer een berichtje voor de nieuwsbrief. Inmiddels 
heeft een jury de naam van de nieuwsbrief bepaald. Bij het indienen 
van dit stukje is die naam nog niet bekend dus ook wij zijn zeer 
benieuwd welke naam het is geworden…

Op 15 juli is een delegatie van het bestuur op bezoek geweest in 
Zelhem bij het kamp van de verkenners en in Bennekom bij het kamp 
van de welpen. De kampen waren weer fanstastisch georganiseerd en 
heel leuk om te zien hoe de scouts hier volop van genieten.

De komende periode staat, zoals bekend, 
verder in het teken van ons jubileum: 
50 jaar Damherten. We kunnen inmiddels 
al terug kijken op een zeer geslaagde 
reünie op 20 juni j.l. en de 
voorbereidingscommissie is druk bezig 
met het organiseren van nog een aantal 
leuke activiteiten. Dat belooft nog wat dit 
najaar!! U hoort er de komende periode uiteraard zeker meer over. 
   
Jolande, groepsvoorzitter

Belangrijke data
Bevers:
12 september vriendjes en 
vriendinnetjes dag     10:00 - 12:00

Gezamelijke activiteiten:
19 september Vlietdagen 
             12:00 - 14:00
25, 26 en 27 september 50 jaar 
Damherten groepsweekend

Binnenkort wordt de datum van de 
dia-avond bekend gemaakt.

Wist je dat...
...alle leiding al hard bezig is voor 
de fotopresentaties van de 
weekenden en zomerkampen?
...we hard opzoek zijn naar 
schoonmaak ouders? Je kan je 
aanmelden via de website.
...er een boom bij het clubhuis was 
omgevallen tijdens een storm?
...dat die boom maar net het 
palenhok gemist heeft?
...er een groepsweekend van in 
totaal 50 uur aan komt?
...er belangrijke informatie over het 
groepsweekend aan het einde van 
deze nieuwsbrief staat?
...nu de oma van Richard (explorer-
begeleiding) de dassen maakt?

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

Nieuw logo Scouting Damherten
Na 50 jaar Damherten is het tijd om met de tijd mee te 
gaan en is er een nieuw logo ontworpen. Dit logo is in 
lijn met de huisstijl van Scouting Nederland. 
Binnenkort zal dit logo ook vanaf het fietspad op het 
clubhuis te bewonderen zijn. Het nieuwe logo wordt 
ook wel een tweeluiklogo genoemd en zie je ook bij 
        andere scoutinggroepen verschijnen. Een 
                        eenduidige huisstijl draagt bij aan de     
                        zichtbaarheid en herkenbaarheid van           
                        de Scouting in Nederland. 
                                                     < oude logo
                                                                 nieuwe logo>

Uitslag prijsvraag!
De uitslag is bekend! Een jury, 
bestaande uit enkele bestuursleden 
en leiding heeft gestemd en de 
winnaar is... Hert Krantje! Deze 
naam is ingestuurd door Gertjan; 
gefeliciteerd er komt een leuke 
Damherten gadget naar je toe! Er 
zijn veel namen ingestuurd en de 
tweede plaats werd gedeeld door 
wel drie namen. Het Damhertje, 
Uitgeweid en De LeidseDamhertse 
Courant hebben het helaas nét niet 
gered. Hartelijk dank voor het 
insturen van alle leuke namen! 



Afscheid Marilou

Vlak voor de zomervakantie nam Marilou, na twee jaar leiding te zijn 
geweest, afscheid van de Bevers en van onze Scoutinggroep. Vanwege 
een nieuwe baan stopt ze helaas met leiding geven. Na de gezamelijke 
afsluiting van het seizoen in zwembad de Fluit kreeg Marilou van het 
bestuur een bos bloemen en een foto-collage van haar tijd bij de Bevers. 
Natuurlijk kon een dikke knuffel van de Bevers niet ontbreken. Marilou 
super bedankt voor al je inzet en veel succes met je nieuwe baan!
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Vriendjes en Vriendinnetjes opkomst 

Binnenkort vindt bij de Bevers de jaarlijkse vriendjes en vriendinnetjes opkomst plaats. Bij deze 
speciale opkomst mogen alle bevers een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, een broertje of zusje 
meenemen. Tijdens die opkomst laten wij hen zien wat voor leuke dingen wij allemaal doen bij de Bevers en 
maken we er een leuke opkomst van! Dus ben jij een Bever en ken jij iemand die het ook leuk lijkt om mee te 
gaan op pad door Hotsjietonia en die ongeveer even oud is als jij, dan is die van harte welkom op 
2 september om 10:00!

de Beverleiding

Wij wensen Luc, Bodil, Tijs, Fuad, Eddy en Liselotte veel plezier bij de Welpen! 

We zijn bijna aan het einde van onze vakantie, wat natuurlijk onwijs jammer is omdat 
school weer moet beginnen, maar óók onwijs leuk is omdat scouting weer gaat beginnen! 
Want natuurlijk hebben we het gemist. Zes weken hebben we moeten teren op de 
                                              geweldige herinneringen aan het zomerkamp, waar de welpen 
                                              heldhaftige acties hebben vertoond om Robin Hood te kunnen 
                                              bevrijden en gevaarlijke koning Jan zonder land achter te laten. 
                                              We herinneren natuurlijk ook nog het feestelijke moment van vlak 
                                              voor het zomerkamp toen een aantal kinderen werden geïnstalleerd. Lucas, Rick 
                                              en Senn wisten zich een weg te banen door de 
                                              lastige, gevaarlijke, maar ook grappige baan die de 
                                              andere kinderen als ultieme test voor ze hadden 
gemaakt, voordat ze werden opgenomen in de groep. Ook denken we terug aan 
de verjaardag van de Damherten, 50 jaar alweer, en het geslaagde regiospel 
waarbij de kinderen allerlei verschillende groentes moesten vinden in het centrum 
van Rijswijk, samenwerkend met andere scoutinggroepen. 
Eigenlijk willen wij niet meer alleen herínneren hoe leuk het was vorig jaar, 
                                              wij willen het weer beleven, nu. Wij zijn helemaal klaar voor het aankomende   
                                              seizoen. Voor avonturen, leuke spellen, gezellige opkomsten, spannende 
                                              weekenden en nieuwe uitdagingen! Jullie ook? 

                                              Wij wensen Reuben, Faysal, Liv, Toon en Lucas veel plezier bij de Scouts! 

                                                                   Lisanne, Welpenleiding



  

Vlietdagen 2015
Op zaterdag 19 september zal 
Scouting Damherten zich weer laten 
zien tijdens de vlietdagen. Ook dit jaar 
zijn we weer te vinden op het 
Damplein. Alle speltakken houden van 
                 12:00-14:00 hun opkomst bij 
                    de Vlietdagen en gaan we 
                         overvliegen. Tot dan!

                          De Scouts zijn dit jaar op kamp geweest naar Zelhem. De Scouts hadden de week voor 
                                 het kamp al een krant gekregen uit Gelderland waarin een interview stond met Hanne 
                                Smoks, de heks van Zelhem, en met de apotheker die bijna failliet is door de 
                              concurrentie van de Heks. De apotheker verklaarde dat hij de Heks kwaad zou doen. 
                            Gedurende de week vonden wij dagelijks stukken van het pentagram van de heks waarmee 
een magische reactie zou kunnen ontstaan, ook vonden wij voorwerpen die op de punten van het 
pentagram moesten liggen zoals een klomp, bezem en toverdrank. 
Deze voorwerpen werden door de apotheker elke keer van ons 
kampterrein gestolen en op woensdagavond probeerde de apotheker 
op de parkeerplaats een magische reactie op gang te brengen. Dit lukte 
de apotheker niet en uit woede ontvoerde hij Jan (een van de 
kampleiding), hij stopte Jan in zijn kofferbak en scheurde ervandoor. 
Gelukkig kon Jan zich met zijn zakmes later lossnijden. Uiteindelijk 
hadden wij het pentagram compleet en kwamen wij er achter dat de 
heks kwade bedoelingen had, zo stond er op het pentagram: “het 
verschil tussen dag en nacht zal vervagen en de tijd zal vertragen”. 
De scouts vonden het wijs om de spullen te vernietigen maar dat 
stelde de heks niet op prijs daarom heeft ze ons tijdens de hike de 
hele dag tegen gewerkt. Ze heeft de melk bijvoorbeeld gekleurd en de 
route’s afgesloten met rood wit lint en waarschuwingsbordjes. Ook 
heeft ze stinkbommen geplaatst en het pompwater gekleurd, maar 
aan het eind van de dag heeft ze de hoop toch maar opgegeven.....                                  op de foto met Hanne Smoks
We hebben tijdens ons zomerkamp ook een bezoek gebracht aan indoor klimpark Skyzone, daar konden de 
scouts trampoline springen en klimmen tegen klimwanden ook waren er verschillende parcours waar je kon 
slingeren, klimmen en balanceren. Op dinsdag zijn we naar het zwembad geweest om weer schoon te 
worden, te glijden van de glijbanen en te schommelen op opblaas toestellen. De scouts hebben in hun 
patrouille meerdere keren op houtvuur gekookt in hun geknoopte keuken. We hebben vrijdag weer 
afgebroken,gewinkeld en het kamp afgesloten met een overheerlijke barbecue!! Zaterdag hebben de scouts 
nog een stuk terug naar huis gefietst en daarna werd op het clubhuis de taart verdeeld die ze de hele week 
met punten voor de inspectie verdiend hadden. Wil je meer over dit fantastische kamp weten vraag het aan 
een van de scouts!!! Wij wensen Anne en Max veel plezier bij de Explorers!            Mathijs, Scoutsleiding 

                                                 In het weekend van 29,30 en 31 mei gingen de explorers op 
                                                 weekend naar scoutinglabelterrein het Naaldenwoud. Daar 
                                                 aangekomen werden alle spullen op een bolderkar naar het 
                                                 kampeerterrein ‘de cirkel’ gebracht. Hier werden de tenten 
                                                 opgezet en het kampterrein opgebouwd. Zaterdagochtend 
                                                 begonnen we met een heerlijk ontbijtje met geïmproviseerde 
                                                 tosti’s en een kopje oploskoffie. Hierna ging de ene helft van de 
                                                 explorers boodschappendoen en de andere helft ging een kamptvuurtje maken. 
’s Avonds gingen we lekker borrelen en speelden we een paar potjes ‘weerwolven van wakkerdam’. Zondag 
moesten we al vroeg op voor het afbreken van het kampterrein om terug te keren naar het clubhuis. Het 
weekend was hiermee echter nog niet afgelopen 
want we gingen ook nog naar de scouting-
Fundays die dit jaar in Duinrell gehouden werd. 
Bij de Fundays kwamen we enkele leden van de 
roverscouts tegen. Nadat iedereen in alle 
attracties geweest was gingen de explorers moe 
maar voldaan naar huis. Een geslaagd weekend!
Wij wensen Maarten en Kevin veel plezier bij de Roverscouts!     Jan, Explorer
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50 jaar Damherten groepsweekend

Bijna is het zo ver, in het weekend van zaterdag 26 september tot en 
met zondag 27 september, wordt de vijftigste verjaardag van scouting 
Damherten extra groots gevierd met een avontuurlijk groepsweekend! 
Dit jubileumweekend zal weer altijd even gezellig zijn als de andere 
weekenden, maar zal dit keer óók vol extra activiteiten zitten! Er wordt 
bijvoorbeeld een heel parcour gemountainbiked en in de avond is er 
een extra spannende pot lasergamen te beleven.

Bevers
Het programma voor de Bevers is op zaterdag 26 september van 13:00  
tot 18:00. De kosten voor de deelname bedraagt €10,00 per bever.

Welpen/Scouts
Het programma voor de Welpen en de Scouts start zaterdag 26 
september om 13:00, en zal duren tot zondag 27 september 16:00. De 
kosten voor de deelname bedraagt €20,00 per welp/scout.

Explorers/Roverscouts
Het programma van de Explorers en Roverscouts start zaterdag 26 
september om 09:00, en zal duren tot zondag 27 september 17:00. De 
kosten voor de deelname bedraagt €20.00 per explorer/roverscout.

Opgeven
Opgeven kan vóór 12 september en doe je door een mail te sturen 
naar de teamleider van je speltak of je in te schrijven via SOL. Vergeet 
dit dus niet te doen, want dit jubilium weekend wil je niet missen! 

Lees ook de mail over het groepsweekend goed door, daar staat 
nog aanvullende informatie in over o.a. je bagage! 

Ook dit jaar zijn de roverscouts weer op kamp 
gegaan. Wij zijn naar het Brexbachtal geweest in 
Duitsland. Alhier hebben wij ons de hele week 
vermaakt met allerlei activiteiten en festivals zoals 
het Rhein am flamme festival in Koblenz wat dit jaar 
voor de 60ste keer werd gehouden. Bij dit festival 
varen er verlichte boten door de Rijn en werd het 
daarna afgesloten met vuurwerk.
We hebben ook nog een kanotocht gemaakt over 
                                             de Lahn, een kleine zijrivier van de Rijn 
                                             hiervoor hebben we 3 sluizen moeten 
                                             trotseren om bij het eind punt te komen. 
                                             Uiteraard konden wij het kletterwald 
                                             (klimbos) ook niet overslaan. In het 
                                             kletterwald zijn verschillende klimparcours 
door de bomen variërend van 1 meter tot 40 meter hoog en met 
verschillende lengtes. Hier hebben we ons flink uit laten dagen, helaas 
was deze uitdaging niet voor iedereen weggelegd. Al met al een leuk en 
gezellig kamp gehad met een gemengde samenstelling van 
5 roverscouts, 1 niet 
lid en 2 exporers die 
komend jaar roverscouts 
gaan worden. Helaas 
nemen wij na het kamp 
afscheid van Duncan.
              Bas, Roverscout

Groepsdag/reünie

De 50-jaar-Damhertendag op 
20 juni was een succes! Veel 
leden, oud leden, ouders, 
broertjes en zusje hebben 
meegelopen met de hike 
waarbij ze Lange Doener, een 
oud beverfiguur, hebben 
ontmoet en het duistere figuur 
van het Welpenzomerkamp 
2013. De sloot werd over 
gestoken met een vlot en bij de 
maffia mocht je proberen om 
een koekje ongezien uit hun 
koffertje te halen. In het 
clubhuis was door Anne en 
Gertjan een Damherten 
museum ingericht waar je 
documenten en foto’s kon 
bekijken van vroeger. Er werd 
lekker gebarbecued en 
bijgepraat. Na de barbecue 
werd er een kampvuur 
aangestoken en zijn er zelfs 
nog liedjes gezongen! 


