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Nieuws uit het bestuur
Namens het bestuur weer een berichtje voor deze eerste nieuwsbrief
van 2016. Met elkaar kunnen we terugkijken op een heel mooi
scoutingjaar in 2015, waarin we ons 50-jarig jubileum vierden. Met het
succesvolle groepsweekend van eind september konden we het
jubileumjaar afsluiten. Inmiddels hebben we ook al weer een aantal
andere leuke activiteiten achter ons liggen. Zo is er overgevlogen
tijdens de Vlietdagen, waarbij ook veel andere kinderen uit
Leidschendam kennis hebben kunnen maken met het scoutingspel.
Ook de jaarlijkse presentatie van de zomerkampen was half oktober
weer zeer geslaagd.Tijdens de sinterklaasopkomst is aandacht besteed
aan de vrijwilligersdag van 7 december, waarbij de leiding van alle
speltakken een boekje ontving met
bedankjes van kinderen en ouders. Veel
dank aan allen die hieraan een bijdrage
hebben geleverd. De traditionele
nieuwjaarmaaltijd begin januari was weer
een groot succes. En op 16 februari
hebben we als leiding en bestuur de derde
en laatste workshop Groepsontwikkeling gehad, waarin we met elkaar
weer een aantal ontwikkelpunten hebben geformuleerd voor de komende periode. Genoeg uitdagingen dus weer voor het jaar dat voor ons
ligt!
Jolande, groepsvoorzitter
Het nieuwe jaar werd op 2 januari gezamenlijk geopend tijdens de
nieuwjaarsmaaltijd. Door het spelen van spelletjes zijn de ingrediënten
voor de boerenkool met
worst verzameld. Gelukkig
hadden we genoeg voor
iedereen! Het was een
gezellige dag met een
heerlijke maaltijd. De
leiding, explorers en
roverscouts hebben
‘s avonds nog een
fototocht door
Leidschendam - Voorburg
gedaan. Bekijk de foto’s
op de website.

Leiding gezocht!
Voor alle speltakken

Wist je dat...

...de leiding van de welpen en de
scouts al hard bezig zijn met de
voorbereidingen voor de zomerkampen?
...we hard opzoek zijn naar
schoonmaak ouders? Je kan je
aanmelden via de website.
...er binnenkort weer loten verkocht
en gekocht kunnen worden van de
Scouting loterij?
...je een nieuwe das en een losse
dasring kan kopen bij ons? Meer
informatie vind je op de website.
...we voor alle speltakken opzoek
zijn naar nieuwe enthousiaste
leiding?
...je een mini-pionieren pakket kan
kopen via de scoutshop om thuis
ook een cool bouwwerk te kunnen
maken?!

Belangrijke data
9 april
2 juli

Duinenmars
Speeltuin

Bevers
28 mei

Bever logeerweekend

Welpen
2 april
21 mei
28 mei
11 juni
9 t/m 16 juli

Ouder-kind opkomst
Welpenweekend
Regiospel
Installeren
Zomerkamp

Scouts
8 april
Scoutsweekend
9 t/m 16 juli Zomerkamp
Explorers
9 augustus

Ben jij in het bezit van een Ooievaarspas?
Dan kan je 50-100% korting krijgen op de contibutie!
Mail voor meer informatie naar ooievaarspas@damherten.nl

Zomerkamp

Roverscouts
27 juli
Zomerkamp

Overvliegen

Bij scouting spelen de leden iedere week bij een bepaalde speltak. Bij
de bevers spelen kinderen van 4,5 tot en met 7 jaar, bij de welpen spelen kinderen van 7 tot en met 11 jaar, bij de scouts spelen tieners van 11
tot en met 15 jaar en bij de roverscouts spelen jongeren van 18 tot en
met 23 jaar. Leden die 7, 11, 15 of 18 jaar worden zullen binnen een jaar
overvliegen naar de volgende speltak. Wanneer een lid overvliegt is
bepaald aan de hand van de volgende peildata:
- leden die tussen 1 mei en 1 november 7, 11, 15 of 18 worden vliegen
over na de nieuwjaarsmaaltijd dat volgende jaar.
- leden die tussen 1 november en 1 mei 7, 11, 15 of 18 jaar worden
vliegen over na de zomervakantie.
Leden die in aanmerking komen om over te vliegen ontvangen een half
jaar van te voren een bericht met de aankondiging voor het overvliegen.
Daarna wordt er door de speltakken drie keer de mogelijkheid gegeven
om alvast een kijkje te nemen bij de volgende speltak. Mocht je vragen
hebben dan kan je malen naar overvliegen@damherten.nl
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augustus
2015

De bevers hebben een brief van Bas Bos ontvangen. Hij schreef ons dat we tijdens de volgende opkomsten
bezig gaan zijn met knutselen, spelen en leren over de natuur.
Na 4 opkomsten verdienen alle bevers het Bas Bos insigne. De afgelopen weken is de groep bevers gegroeid.
Jammer genoeg geldt dat niet voor de groep leiding, waardoor we bij sommige opkomsten best krap zitten.
Een paar extra helpende handen zouden zeer welkom zijn!
Anna, beverleiding

Afscheid Saskia (welpenleiding)

Bij de welpenopkomst van zaterdag 9 januari 2016
was Saskia er voor de laatste keer als welpenleiding.
Na 6 jaar welpenleiding te zijn geweest zit het er op en
stopt ze er mee. Saskia kijkt met veel plezier terug op
haar tijd als welpenleiding en zegt dat ze het echt wel
gaat missen! Saskia maakt zich op dit moment klaar
voor een reis naar Australië. Wij zullen haar missen en
wensen haar daar veel plezier!

Afscheid Desiree (beverleiding)

Na het spelen van leuke spelletjes tijdens de opkomst
van 19 maar was het tijd om in het clubhuis afscheid
te gaan Desiree. Ze was erg blij met het cadeau dat
de bevers die week ervoor hadden gemaakt en de
bevers hebben haar nog flink kunnen knuffelen.
Nogmaals dank Desiree voor je inzet in de afgelopen
periode en de bevers zullen je zeker gaan missen.

Buddy badge
Neem een vriendje of vriendinnetje mee naar
scouting en verdien de buddy badge als hij/zij
lid wordt van onze scoutinggroep! En weet je
wat het leukste is? Jullie kunnen dan samen
alle leuke en spannende avonturen van onze
scoutinggroep beleven. Laat je (vriendje of
vriendinnetje) uitdagen!

april 2016

Spreekbeurtenpakket

Vind je het leuk om je spreekbeurt over Scouting te houden of een werkstuk te maken over
Scouting? Speciaal voor welpen en scouts heeft Scouting Damherten een spreekbeurtenpakket samengesteld. In dit pakket zitten onder andere enkele poster, een damhertenvlag,
uniformen van verschillende speltakken, laat je uitdagen! stickers, uitnodigingskaarten voor
je klasgenoten om een keer mee te doen bij de scouting, sleutelhangers en natuurlijk
informatie over de scouting! Wil je het spreekbeurtenpakket lenen? Stuur dan een mailtje
met de datum van je spreekbeurt naar communicatie@damherten.nl

De eerste paar maanden van het nieuwe seizoen zijn voorbij gevlogen! Met elke opkomst
zijn weer ontzettend leuke, maar ook spannende dingen gedaan. Zo hebben we met alle
welpen uit de regio een echte vampier geholpen met bloed verzamelen uit de verschillende
steden. Dankzij alle kinderen was er uiteindelijk genoeg bloed verzameld voor de vampier
zodat zij weer met hernieuwde krachten op pad kon.
Ook hebben we leren goochelen, zijn Hades en Zeus langsgekomen en hebben we meer
geleerd over de Griekse mythologie. Naast deze leuke opkomsten hebben we ook spannende
dingen mee gemaakt. Weten jullie nog de enge poppenmaker Grimaldini? Gelukkig zijn we allemaal op tijd
ontsnapt dankzij zijn kleedster! Poeh, was dat even nagelbijten!
Naast alle leuke spelletjes, spannende ontsnappingen, leerzame momenten en herinneringen opdoen aan het
geweldige zomerkamp op de dia-avond zijn er ook een heleboel nieuwe welpjes bij gekomen. Met een enorme
groep oud bevers en nieuwe leden werd het installeren een spannende gebeurtenis. Alle 13 aanwezige
aankomende welpen hebben zich een weg gebaand door de kruiproute, klim en klauter werken en alles wat de
andere kinderen voor ze hadden neer gezet. Daarom kunnen wij Dylan, Jannes, Martijn, Lianne, Fuad, Kaya,
Mike, Lars, Louise, Tara en Eddy allemaal welkom heten bij de welpen! Welkom en leuk dat jullie er officieel bij
horen! Op 11 juni gaan we de nieuwe welpen installeren! 					
Elodie, welpenleiding

Maatschappelijke stage

Laatst hebben Stefan en Laurens hun maatschappelijke stage afgerond bij de welpen. Ze hebben het erg naar
hun zin gehad en veel geleerd over het zijn van leiding. We hebben bij Scouting Damherten bij verschillende
speltakken de mogelijkheid voor maatschappelijke stages (middelbare school). Heb jij ook zin in actie? Tijdens
een maatschappelijke stage bij ons ga je meewerken als leiding stagiair bij één van de drie verschillende
leeftijdsgroepen (4 tot 7 jaar, 7 tot 11 jaar en 11 tot 15 jaar) en van alles doen zoals;
Een speurtocht uitzetten,
Bedenken van spelletjes,
Het spelen van een themafiguur,
Een maaltijd koken.
Interesse? Stuur een mailtje waarin je jezelf voorstelt en waarom
je graag bij ons wilt stagelopen naar info@damherten.nl

Duinenmars 9 en 10 april 2016
Alle speltakken lopen dit jaar de Duinenmars.
Dit jaar bestaat de Duinenmars al 65 jaar!
Loop jij ook mee?
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We hebben bij de Scouts alweer veel gedaan sinds de vorige nieuwsbrief, als jullie
willen weten wat dan moet je zeker verder lezen! Het begon een maand of vier
geleden met het installeren van scouts die zijn overgevlogen vanaf de welpen. De
nieuwe scouts moesten laten zien dat ze geïnstalleerd konden worden door opdrachten
te doen die bedacht waren door de andere scouts. Ook hebben de scouts in de
afgelopen paar weken een filmmarathon gehad waarbij we tot laat in de nacht films hebben gekeken.
Natuurlijk hebben we ook sinterklaas gevierd met een spannende kwis over scouting en sinterklaas waarbij
zelfs sinterklaas en zijn pieten nog even langs kwamen. Tijdens de laatste opkomst van 2015 hebben de
scouts zelf gekookt voor hun kerstdiner waarbij een mooi versierde tafel natuurlijk ook niet ontbrak. Wil je
meer weten over onze opkomsten of over het menu van het kerstdiner vraag het aan een van de scouts.
Mathijs, scoutsleiding

Afscheid Anne

Lieve mensen, bedankt! Ik vertrek begin mei naar Spanje. Samen met een goede vriendin gaan we proberen
om een pelgrimsherberg op te zetten aan de weg naar Santiago de Compostella. Deze zomer zullen we op
verschillende locaties werken om uiteindelijk onze eigen herberg te vinden. Het runnen van een Spaanse
herberg is wat lastig te combineren met mijn huidige functie als praktijkbegeleider, vandaar dat ik heb
besloten om afscheid te nemen van de Damherten. En jullie mogen best weten, dat is met veel pijn in mijn
hart. De afgelopen 12,5 jaar heb ik ontzettend veel geleerd bij de Damherten. Eerst als explorer, stamlid,
bever(team)leiding, welpenkampleiding en de laatste twee jaar als praktijkbegeleider. Ik kan wel zeggen dat
ik mede dankzij de Damherten ben geworden wie ik nu ben. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle mooie,
gezellige, gekke, leerzame en waardevolle momenten die ik hier beleefd heb. Maar het meest heb ik me altijd
gedragen gevoeld door het vertrouwen dat ik ervaren heb. Ik hoop dat ik iets van dit
vertrouwen heb kunnen doorgeven aan jeugdleden en leiding. Scouting en de
mensen van en rond de Damherten hebben mij geleerd dat het belangrijk is om niet
te veel te piekeren, materiële en immateriële zaken te delen en vooral te blijven
spelen! Ik beschouw dit als een ontzettend kostbaar geschenk en prijs mezelf heel
erg gelukkig dat ik dit cadeau heb mogen ontvangen en langzaam heb kunnen
uitpakken én heb mogen leren gebruiken. Nogmaals hartelijke dank en ik wens jullie
heel veel geluk en wijsheid, binnen én buiten de scouting. De deur van onze
(toekomstige) herberg staat altijd voor jullie open!
Liefs,
Anne 											 Anne als beverleiding april 2007

				
				
				

Afgelopen Paasweekend waren er
				
11 Damherten te vinden bij de HIT in
				
Harderwijk, Alphen en Baarn. Anne
				
en Maarten namen deel aan de HIT
			
AppTrail 4.0, Nikki en Max namen
				
deel aan de HIT Pio-Extreme,
				
Gertjan als leiding en Faysal als
				
deelnemer van de HIT Piokamp,
Muriel als leiding bij de HIT Ouder-Kind-Hike, Kevin gaf leiding bij de
HIT EEJEH en Thomas, Tim en Stefan deden mee aan de HIT CSI.
Ze hebben het allemaal erg naar hun zin gehad! Ga jij volgend jaar
ook mee op HIT? kijk op www.hit.scouting.nl
Ducttape boot
Als een goed begin van het seizoen hebben de Explorers begin september een boot van
ducttape gemaakt. Met behulp van een paar stukken hout werd een geraamte gemaakt
waar de ducttape omheen gewikkeld werd. De boot bestond uit ruim 50 rollen ducttape en
was geschikt voor 1 persoon. Op onderstaande foto is te zien dat dit prima werkte. Hoewel
de boot wel een beetje lekte, was hij prima zeewaardig! De boot werkte zo goed dat het
mogelijk was het meer bij leidsenhage over te varen én weer terug en dat wel drie keer. Na de
succesvolle tewaterlating werd de boot met pensioen gestuurd. Een hele leuke opkomst!
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Jan, explorer

De roverscouts doen ook allemaal leuke
en coole dingen!

Iets leuks te vertellen?

Heb jij iets leuks meegemaakt tijdens een opkomst of misschien wel tijdens je
vakantie in de bossen en wil je het graag aan je mede-scouts vertellen? Stuur dan
een stukje en een leuke foto naar de redactie via communicatie@damherten.nl en
misschien staat het de volgende keer wel in de nieuwsbrief!

Leiding geven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt, uitdagende activiteiten
organiseren in een gezellig team en veel kinderen de tijd van hun leven
bezorgen? Zelfs als je je maar een paar uurtje per maand kunt inzetten, ben je
voor Scouting al een supervrijwilliger!

O n t de k h e t l e i d i n g g e v e n !

Bij Scouting kun je je op eindeloos veel
manieren inzetten als vrijwilliger. Op dit
moment is Scouting Damherten opzoek naar
leiding (m/v) voor de bevers (5 t/m 7 jaar),
welpen (7 t/m 11 jaar), scouts (11 t/m 15 jaar) en
explorers (15 t/m 18 jaar).
Ben jij avontuurlijk, kindvriendelijk en
enthousiast? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Laat je uitdagen, kom leiding
geven bij Scouting Damherten!

Interesse? Neem contact op
met onze groepsbegeleider
Thiemo Boekhouder via 06-10238291
of kijk op www.damherten.nl

www.damherten.nl

