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Nieuws uit het bestuur

Nog even en we kunnen weer genieten van de zomervakantie.
Natuurlijk is er geen goede zomervakantie zonder kampweek: de 
bevers hebben inmiddels hun logeerweekend al gehad eind mei. De 
welpen en de verkenners zijn volop bezig met de voorbereidingen voor 
het kamp dat plaatsvindt tijdens de eerste week van de vakantie, maar 
ook de explorers en de roverscouts zijn bezig met de organisatie van 
hun kampweek een paar weken later.
Terugkijkend kunnen we ook nog wat hoogtepunten noemen. We 
hebben een succesvolle violenactie achter de rug en de lotenverkoop 
in de scoutingloterij is weer in volle gang. Dit zijn alle beetjes die helpen 
om een gezonde club te blijven. Dank voor al uw bijdragen!
Ook is er eind april een succesvolle 
EHBO-bijenkomst voor leiding 
georganiseerd. Leo Speelman heeft 
de taak van praktijkbegeleider 
overgenomen van Anne Asselman, 
die naar het buitenland vertrok. Ook
is bij een aantal speltakken nieuwe
leiding gestart of aan het meelopen.
Hier zijn we erg blij mee! Iedereen heel fijne kampweken toegewenst en 
een heel fijne en zonnige vakantie!
   
Jolande, groepsvoorzitter

Belangrijke data

Gezamenlijk: 
2 juli            Sijtwendepark

Welpen
9 t/m 16 juli   Zomerkamp

Scouts
9 t/m 16 juli   Zomerkamp

Explorers
9 augustus    Zomerkamp

Roverscouts
27 juli            Zomerkamp

Wist je dat...
...de leiding van de welpen en de 
scouts steeds harder bezig zijn met 
de voorbereidingen voor de 
zomerkampen?
...er door één welp wel 30 loten van 
de Scouting Loterij zijn verkocht?
...je binnenkort voor 3 euro echte 
Scouting Damherten dasringen bij 
de ons kan kopen?
...we opzoek zijn naar nieuwe en
enthousiaste leiding bij de scouts 
en de explorers?
...Anne, Nikki en Max, van de 
explorers, zijn geslaagd!?
...we hard opzoek zijn naar 
schoonmaakouders? Je kan je 
aanmelden via de website.

Scouting Loterij 2016
De verkoop van de loten is eigenlijk al gestopt maar aangezien er nog 
heel wat loten niet ingeleverd zijn heb je nog tot 25 juni de kans om je 
loten te verkopen en het geld/de niet verkochte loten weer bij je leiding 
in te leveren. Het is voor ons belangrijk dat we alles op tijd terug hebben 
vanwege onnodige kosten die het met zich mee brengt als we de niet 
verkochtte loten niet op tijd bij Scouting Nederland weer inleveren. Wij 
hopen op jullie medewerking! Van elk verkocht lot gaat €1,50 naar de 
clubkas van de Damherten. In de afgelopen jaren hebben we veel goe-
de zaken kunnen bereiken dankzij de inkomsten uit de Scouting Loterij.
                                     Zo hebben we vorig jaar nieuwe mokken kunnen
                                     aanschaffen. Zonder deze inkomsten was dat
                                     niet gelukt, wij zijn dus heel blij met jullie inzet,
                                     veel dank daarvoor! Voor de persoon die de
                                     meeste loten verkoopt is er een unieke badge
                                     te verdienen...

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

Leiding gezocht!
Voor de scouts en de explorers



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, bij de explorers spelen jongeren van 15 tot en met 18 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 mailen naar overvliegen@damherten.nl
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Het gaat goed bij de bevers! We hebben het erg naar onze zin, hebben veel leuke dingen gedaan en we 
worden steeds groter. We hebben wel 5 nieuwe bevers geïnstalleerd en een nieuwe leiding. Daarnaast zijn er 
nog een paar nieuwe bevers bijgekomen en hebben we nog een nieuwe leiding. Dit is Heleen, de moeder van 
Ronja van de welpen. Zij komt om de week. Superfijn, want zo kunnen we elke opkomst met minimaal 3 vaste 
leiding zijn. Eind mei was dan eindelijk het beverlogeerweekend. Het was erg leuk en we hebben er zelfs ‘Het 
Krantje’ mee gehaald. Alhoewel het seizoen alweer bijna is afgelopen 
hebben we nog een paar leuke opkomsten in het vooruitzicht. 
Aankomende zaterdag wordt met 7 andere scoutinggroepen de 
                     beverdoedag gehouden in het Sijtwendepark. Het thema is 
                          ‘De Toekomstboom’. Het speelt zich helemaal af in het 
                             land Hotjietonia en er zijn allerlei spellen en activiteiten 
                               bedacht om de bevers  een leuke tijd te bezorgen. 
                               Daarnaast hebben we natuurlijk op zaterdag 2 juli de 
                              gezamelijke activiteit met de andere speltakken. Ook 
                            dit belooft erg gezellig te worden.                                                                Anna, beverleiding  

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 spreekbeurten-
pakket 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

Josiah deelde een mooie welpen 
ScoutFit-taart uit bij zijn afscheid.

Kevin heeft na heel wat jaren afscheid genomen van Scouting 
Damherten. Hij vierde samen met de bevers een afscheidfeestje 
waarbij hij een brief met hele speciale beverletters kreeg; “Beste 
Kevin, we gaan je missen je was een top leiding. mvg de Bevers”



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! juni 2016

Afgelopen tijd hebben de welpen weer een hoop beleefd! Zo zijn er ook een paar heerlijke 
klassiekers langsgekomen als opkomst, waar de kinderen (en de leiding) keer op keer weer 
van genieten. We hebben bijvoorbeeld lekker levend stratego gespeeld, de Duinenmars 
gelopen en ouderwets luciferbanen gelegd. Maar naast de klassiekers, hebben we ook een 
hoop nieuwe avonturen beleefd. Zo hebben we een ouder-kind opkomst gehad, waarbij de 
kinderen eindelijk een keer konden laten zien wat voor toffe dingen ze eigenlijk allemaal doen 
op scouting. Daarnaast hebben we ook een natuuropkomst gehad waarbij de kinderen veel 
nieuwe dingen hebben geleerd. Maar als één van de allerbelangrijkste momenten van afgelopen tijd, we 
hebben Jaffar weer teruggestopt in zijn lamp tijdens het Alladinweekend. Als de welpen er namelijk niet waren 
geweest... Dan was Jasmine voor altijd betoverd gebleven, was Geest nooit meer blauw geworden en was 
Jaffar er waarschijnlijk vandoor gegaan met het koninkrijk. De Welpen hebben hier mooi een stokje voor 
gestoken! Na dit spannende weekend, hadden we ook nog een groot regiospel met alle scoutinggroepen uit 
de regio. 150 Kinderen hebben geholpen met het zoeken van stukken landkaart van de piloot, die anders niet 
meer wist hoe hij moest vliegen. 
Bij de Damherten beleven we dus vaak spannende avonturen, maar deze worden ook afgewisseld met af en 
toe een relaxte opkomst zoals we bijvoorbeeld laatste een pagina hebben geknutseld uit een scrapbook. Met 
foto’s van thuis hebben de kinderen prachtige werkjes gemaakt! Binnenkort gaan we nog veel meer leuke din-
gen beleven, én het zomerkamp van 9 t/m 16 juli in Arnhem komt eraan! Vergeet je vooral niet in te schrijven, 
want dit avontuur wil je zeker weten niet missen!                    Lisanne, welpenleiding

Een stukje over de scouts vindt je op de volgende pagina!

De explorers hebben in het weekend van 20 februari een primitieve sauna gemaakt. Dit was 
een uitdaging omdat er een vuurton op maat moest worden gemaakt en we rekening 
moesten houden met de rookafvoer. Want rook is natuurlijk niet zo gezond om in te ademen. 
De explorers zijn bezig geweest met het voorbereiden van het zomerkamp. Wij gaan dit jaar 
op kamp naar het buitenland. Dit maakt het organiseren voor de explorers (wat de explorers 
allemaal zelf doen) net even iets interessanter en ingewikkelder. Uiteindelijk heeft het harde 
werk zich uitbetaald en we gaan naar de scoutinghoofdstad van Europa! Dit is de Wiltz in groot 
                            hertogdom Luxenburg. Tijdens het afgelopen half jaar hebben verschillende Explorers zich             
                            ingezet om een insigne te behalen zoals pionierinsigne en het banketbakkersinsigne. Hier                
                            voor moeten de explorers verschillende competenties behalen en nieuwe scouting 
                            vaardigheden laten zien.                                                         

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Bas, explorerbegeleiding



augustus 2015juni 2016

Op de mooiste zeildag van de afgelopen maanden zijn de roverscouts met een zeilboot het water 
op gegaan bij de Kaag. Nadat we de boot zeilklaar hadden gemaakt zijn we richting het eilandje 
van de scouting gevaren waar alleen mensen die bij de scouting zitten aan mochten leggen. 
Na daar gepauzeerd te hebben, hebben we allemaal wat meer geleerd over hoe je moet 
zeilen van Maarten en hebben we wat rondjes gevaren. Na deze actieve  zeildag zijn we 
weer het land op gegaan. De elk jaar terugkerende ‘mattie’avond (wat vriendenavond 
betekent) was dit jaar weer een succes. Met het gebruikelijke kampvuur en wat leuke 
spelletjes.                                                                                                  Maarten, roverscout

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! 

  

  

  

                               De scouts hebben sinds de vorige nieuwsbrief erg 
                                veel leuke opkomsten gehad, natuurlijk te veel om hier 
                               allemaal te benoemen. Begin februari hebben de 
                               scouts gestreden tegen de krachten van de natuur, zo 
                             hebben we een tafel gepionierd zonder touwen en 
                           luchtbellen gemaakt van soms wel 50 cm groot! Ook in 
                     de keuken hebben we geëxperimenteerd en zo onze eigen 
winegums gemaakt die, als je het recept goed las best wel lekker waren. 
Een aantal weken later stond de nachthike op het programma en zijn de 
scouts richting Zoetermeer gefietst waar de route verder per voet werd afgelegd. De nachthike was natuurlijk 
erg gezellig en er waren onderweg de nodige pauzes om weer op kracht te komen met behulp van 
bijvoorbeeld een lekkere beker tomatensoep. Ook dit voorjaar hadden de scouts weer een vermoeiend en 
uitdagend scouting weekend. Het hele weekend stond in het thema van Expeditie Robinson waarbij maar één 
scout de winnaar kon worden. Tijdens het weekend werden er proeven gespeeld om punten te verdienen 
en uiteindelijk dus het weekend te ‘overleven’. Ook de duinenmars was tijdens het weekend dus hebben 
wij heerlijk in de zon 10 km gelopen door Kijkduin, waar we op het strand nog een proef moesten uitvoeren 
waarmee we een gedeelte van ons avondeten konden verdienen. ‘s Avonds hebben de scouts nog een proef 
gedaan om hun persoonlijke punten te verbeteren, ze moesten hierbij hangen aan een balk en tegelijkertijd 
nummers leren. Na de avondraad konden de scouts weer persoonlijke punten verdienen door dierengeluiden 
te raden en dieren te zoeken in het bos, er waren behoorlijk wat vreemde (tropische) dieren die soms erg 
bijzonder klonken. De scouts hebben daarna buiten geslapen in hun eigen hut maar eerst hebben we nog 
even genoten van marshmallows bij het kampvuur. Nadat we zondag de slaapplekken afgebroken hadden 
en nog een grote hindernisbaan hebben afgelegd was het weekend alweer voorbij. Een paar weken gele-
den hebben de Scouts heerlijk gebakken en gebraden tijdens de kookwedstrijd! De scouts mochten hiervoor 
zelf online boodschappen uitkiezen en hun eigen menu samenstellen, de leiding zou de gerechten proeven 
en uiteindelijk beoordelen. Natuurlijk zijn de Scouts zich ook aan het voorbereiden voor het zomerkamp de 
knoop- en hiketechnieken worden herhaald en de tenten opgezet om zo te oefenen voor straks in Lunteren. 
Wij hebben er heel erg veel zin in en wensen iedereen een fijn zomerkamp toe!!             Mathijs, scoutsleiding


