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Voorwoord   

Bij de voorpagina: 

Bij de seizoensopening moesten de explorers een vlot bouwen in het Burge-
meester Godwaldtpark. Het was de bedoeling dat ze daarna de plas oversta-
ken, maar dat is er door tijdgebrek niet meer van gekomen 

Hoi 

Hier weer het eerste Scoutertje 

van het nieuwe seizoen. We 

wensen alle kinderen, staf en be-

stuur, weer een leuk scouting 

seizoen met veel lol en avontuur. 
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Van de bestuurstafel 

Beste scouts,  
                                                                             
De zomerkampen zijn alweer even achter de 
rug. Ondanks alle nattigheid hopen we dat ieder-
een toch terugkijkt op een goed kamp waarin mooie herinneringen zijn ge-
maakt. Wat wij ervan gezien hebben, zag het er zeker goed, sfeervol en gezellig uit!  

     
Het nieuwe seizoen is afgetrapt met 
een spectaculaire overvliegconstructie. 
Best eng zo hoog en moeilijk! 

 
 
 
 
 
 

Het bestuur heeft tijdens de vakantieperiode hard gewerkt aan een nieuw huishou-
delijk regelement dat ons WBTR-proof moet maken en houden. Het regelement 
wordt in de komende groepsraad besproken, zodat het dit seizoen kan ingaan. 
  
Verder hopen we de groep van oudervertegenwoordigers weer nieuw leven in te 
blazen. Zie bericht elders in dit Scoutertje.  
 

De groep staat er goed voor. Door de enthousiaste stafteams blijft het ledenaantal 
stijgen. Verder staan er natuurlijk veel bijzondere activiteiten op stapel.   
Wij wensen iedereen een bijzonder avontuurlijk en uitdagend seizoen toe!  
 
Het groepsbestuur  
  

Er is i.v.m. het huishoudelijk reglement 
zoveel vergaderd in het staflokaal dat 
de bank een opknapbeurt nodig had. 
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Van de Penningmeester 

Opbrenst Scoutingloterij, stemmen voor Rabobank ClubSupport en 
de contributie voor dit seizoen. 
 
Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers, 
 
Afgelopen weken zijn onze jeugdleden in de weer geweest om loten voor de 
scoutingloterij van Scouting Nederland te verkopen. 
Ze hebben zo’n 800 loten verkocht, zo’n 15% meer dan vorig jaar. Hiervoor 
onze hartelijke dank!! 
De opbrengst voor de groep is ongeveer € 600,-. De speltakken mogen on-
derling hetzelfde bedrag verdelen. Het aandeel dat ze krijgen is afhankelijk 
van het aantal loten dat er door de jeugdleden verkocht is. 
 
Daarnaast loopt nog tot 25 oktober de Rabobank Clubsupport actie. Leden 
van de Rabobank hebben een stembiljet gekregen en kunnen 3 stemmen 
uitbrengen, maximaal 1 stem per vereniging of stichting. Heeft u nog niet 
gestemd en bent u lid? Uw stem is welkom!. 
 
Als gevolg van de de impact van Corona hebben we ook vorig seizoen een 
aantal keer niet kunnen draaien. Mede hierdoor is  besloten de contributie 
voor dit seizoen wederom niet te verhogen. 
 
De incasso van de contributie voor de eerste seizoenshelft zal in de loop van 
deze maand plaatsvinden. In maart zal dan de incasso voor de tweede sei-
zoenshelft plaatsvinden. 
 
 
Remko Dijkstra, 
Penningmeester vereniging SBP. 
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Welpenjongens 

Junglenieuws 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Afgelopen zomervakantie hebben we natuurlijk een 
fantastisch zomerkamp gehad en daarom vinden jullie daar hieronder een impressie van. 
Wij hebben echt een fantastisch leuk zomerkamp gehad – ondanks het weer dat af en toe 
tegen zat – en we hopen dat alle welpen dat ook vonden!  

Het nieuwe seizoen is ook alweer vol aan de gang en we hebben er een hele hoop nieuwe 
welpen bij gekregen! Vanuit de bevers zijn er 5 nieuwe welpen gekomen en zij hebben het 
zeker al naar hun zin. We kijken allemaal weer erg uit naar de komende maanden om weer 
een hoop gave opkomsten te hebben! 
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Groetjes, 

De Welpenstaf  
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Nukastam 

Hallo, hier is de NuKa-stam! We zijn het seizoen weer begonnen. Eerst hadden we 

de seizoensopening met pivo's die overvlogen naar de stammen en daarna hebben 

we een planning gemaakt voor de rest van het seizoen. We hebben veel zin in dit 

seizoen en hopen jullie ook.  



8 

https://outdoor.org/
https://www.kober.nl/


9 

Bevers 

Heyhey, 
Hier de bevers 
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Na een lange vakantie zijn we een nieuw 

seizoen gestart waarbij we erg veel Bevers 

hebben uitgezwaaid die zijn overgevlogen 

naar de Welpenjongens en Welpenmeisjes. 

Bij ons eerste opkomst hadden we opeens een pakje mid-

den in ons lokaal staan… Wat bleek? We hadden post van 

Stuiter. Hij wilde meer contact met de Bevers en had ons 

daarom een brievenbus gestuurd. Iedere week krijgen we 

nu leuke dingen in deze brievenbus. Zo hebben we al een 

kwartet, memory en marshmallows gekregen. 
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Kookhoekje 

Meringuespoken 
 

Halloween wordt pas écht griezelig lekker met deze spooky meringuespoken. 
 

Ingredienten 
4 middelgrote eieren 
1 citroen 
225 g witte basterdsuiker 
2 tl maizena 
bakpapier 
spuitzak met gladde spuitmond 
 

Verwarm de oven voor op 100 °C. Splits de eieren, de eidooiers gebruik je niet. 
Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. Gebruik een halve citroen om een 
kom en de garden van een handmixer te ontvetten. Klop het eiwit met de hand-
mixer in een kom met een snufje zout stijf. Voeg beetje bij beetje de basterdsuiker 
toe en blijf kloppen tot je glanzende, witte pieken hebt. Voeg de maizena toe. 
Meng het citroenrasp erdoor. Vul de spuitzak met het eiwit. Hou de spuitzak lood-
recht boven een met bakpapier beklede bakplaat en spuit 10 hoopjes (per recept) 
van het eiwit. Trek de spuitzak snel weg, zodat de meringues een mooi puntje krij-
gen. Ze moeten ca. 6 cm hoog zijn en 5 cm in doorsnede. Bak de meringues ca. 2 
uur in het midden van de oven droog en gaar. Zet de oven uit, maar laat de merin-
gues er nog 1 uur in staan met de deur op een kiertje. 
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Oudervertegenwoordiging 

We zijn op zoek naar jou als vertegenwoordiger van onze jeugdleden in de 
groepsraad.  

Zoals jullie wellicht weten, worden onze jeugdle-
den, jullie kinderen, in de groepsraad vertegen-
woordigd door een “door ouders/ verzorgers geko-
zen” oudervertegenwoordiger. Op deze manier 
hebben de jeugdleden een stem en inbreng bij be-
slissingen die genomen (moeten) worden.  
 
Als oudervertegenwoordiger ben je gekoppeld aan 
de speltak waar je zoon/dochter draait, dit is voor 
een periode van 2 jaar en vervalt wanneer je zoon/
dochter doorgaat naar de volgende speltak.  
 
Natuurlijk kun je je daarna als vertegenwoordiger 
weer herkiesbaar stellen en herkozen worden.  
 
Op dit moment zijn we dus voor elke speltak 

(bevers, Pandits, welpenmeisjes, welpenjongens, gidsen, verkenners en de explo-
rers) op zoek naar (nieuwe) oudervertegenwoordigers.  
 
Lijkt dit je iets en heb jij twee keer in een scoutingseizoen tijd om een vrijdag-
avond met ons mee te denken, stel je dan beschikbaar! Geef dit voor 1 november 
door aan via secretaris@sbp.email. Wil je liever eerst even meer weten, spreek 
dan op zaterdag een bestuurslid aan.  
 
Samen zorgen we ervoor dat jullie kinderen, onze jeugdleden, elke zaterdag weer 
een heerlijke tijd hebben bij onze groep.  
 

Dus geef je op en laat je uitdagen!  
 
Alvast heel erg bedankt namens ons allemaal.  
Wim, Rianne, Remko, Walter, Paul en Doret  
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Uitgaven van het Scoutertje in het seizoen 2021-2022 

 

Activiteitenkalender 

Komt uit op: Kopij moet binnen zijn op: 

16 oktober 2021 9 oktober  2021 

22 januari 2022 15 januari 2022 

16 april 2022 9 april 2022 

9 juli 2022 2 juli 2022 

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen wor-
den jullie van te voren geïnformeerd. 

Foto’s van groepsactiviteiten en de speltakken zijn te zien  
via onze Facebook pagina en onze website:  

www.scoutingbaden-powell.nl 

https://www.facebook.com/sbp1707/ 

https://www.scoutingbaden-powell.nl/
https://www.facebook.com/sbp1707/
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Verkenners 

ZO! Daar zijn we weer. 

Na een geslaagd en nat zomerkamp en een welverdiende vakantie zijn ook wij 
weer begonnen.  

Na de vliegende start van de seizoensopening, waar we helaas afscheid hebben 
moeten nemen van onze 6 oudste verkenners en we er 1 topper bijgekregen heb-
ben, zijn de ‘gewone’ draaidagen weer begonnen.  

We zijn begonnen met diverse spellen op het veld en in het veld. Maar wat is er 
nou fijner dan na een periode zonder scouting en je scoutsvrienden lekker een fik-
kie te stoken? Buiten dat het gezellig is, leren ze goed om in elke situatie een goed 
vuur te maken! 

Wij gaan dit jaar weer knallen! Met veel leuke draaidagen en gave weekenden. We 
houden jullie op de hoogte! 
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Pandits 

Hallo allemaal, 
 

Het scoutingjaar is weer begonnen en we hebben al heel veel beleefd. 

Zo zijn we begonnen met een toffe seizoensopening, waarbij we eerst onze kaart in 
elkaar moesten puzzelen, zodat we wisten welke route we moesten lopen. Wat 
was deze puzzel snel gemaakt! Terug op het HK konden we kijken naar alle over-
vliegers….. Zij moesten echt een groot bouwwerk over! 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste opkomst stond in het teken van het maken van een vuur om hier zelf 
popcorn op klaar te maken. Ondertussen konden wij ook meteen de kampvuurkuil 
schoon maken i.v.m. World Cleanup Day. 
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De opkomst erna stond er koken op het 
programma. We hebben zelf onze eigen 
pizza met een pitabroodje gemaakt. Eerst 
alles snijden om vervolgens je eigen pizza 
te beleggen. Even in de oven……..en smul-
len maar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Van 8 op 9 oktober hadden we voor het eerst in lange tijd weer een weekend met 
onze Pandits. Wat een feest om weer te mogen slapen bij scouting. En dan ook nog 
iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan……..lasergamen! We moesten 
eerst zorgen dat er obstakels op het veld kwamen, voordat ze het spel konden spe-
len.  

Maar wat hebben we genoten. 

We kijken uit naar alle avonturen die we dit scoutingjaar nog gaan beleven! 

 

De jeugdleden en leiding van de Pandits. 
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Stichtingsbestuur 

Voorstellen voorzitter Stichtingsbestuur SBP 
 
Sinds afgelopen zomer ben ik de trotse nieuwe voorzitter van 
het stichtingsbestuur van onze scouting. 
 
Ik ben geen onbekende binnen deze groep en kan wel zeggen 
dat mijn leven is verbonden aan SBP. Als kleine jongen van 6 
ben ik destijds begonnen bij de welpen (de beverspeltak be-
stond toen nog niet), heb ik alle speltakken doorlopen en ja-
renlang staf gedraaid. Hierbij heb ik vele fantastisch avontu-
ren meegemaakt en aan deze tijd heb ik vriendschappen voor 
het leven overgehouden.  
 
Mijn kinderen Jakob, Sven en Lucie zijn alledrie lid bij scouting 
en ik ben blij ze net zoveel plezier te zien beleven als ik altijd 
bij scouting heb gehad. Ook mijn familie was in het verleden 
actief binnen SBP: zowel mijn twee broers en zus, als mijn 
beide ouders. Mijn moeder is jarenlang voorzitter geweest 
van het groepsbestuur en mijn vader was jarenlang secretaris 
van het stichtingsbestuur. 
 

Nu treed ik dan in de voetsporen van mijn ouders met deze bestuursfunctie en ik 
heb daar een heel goed gevoel bij. De groep staat er in veel opzichten goed voor. 
We hebben een geweldig mooie locatie in Roosendaal voor al onze scoutingactivi-
teiten, vele enthousiaste vrijwilligers en een stijgend ledenaantal. Naast de regulie-
re opkomsten worden er veel leuke groepsactiviteiten georganiseerd en als hoog-
tepunt zijn er de jaarlijkse zomerkampen.  
 
De voorzittershamer heb ik overgenomen van Wil Timmermans. Wil heeft zich al 
heel lang als bestuurder ingezet voor onze groep. Gelukkig is zijn kennis en erva-
ring niet de deur uitgelopen, maar is hij aangebleven als penningmeester van de 
stichting. Voor mij is het natuurlijk prettig dat ik op hem kan terugvallen voor be-
stuurszaken. Daarnaast is Wil al enige jaren bezig met het ambitieuze project om 
het HK energieneutraal te maken. Daarin zijn al grote stappen gezet. Ik ondersteun 
dit project van harte en vind de ambitie heel goed bij scouting passen.  
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De werkzaamheden van de stichting zijn misschien wat minder bekend. De stich-
ting bestaat momenteel uit zeven vrijwilligers en we hebben als doel om de financi-
ële en materiële belangen van de scoutinggroepsvereniging te behartigen. We 
doen dit door het gebouw te beheren en te verhuren om op die manier inkomsten 
te generen voor de scouting. De inkomsten worden gebruikt voor de vaste lasten 
en om het gebouw en het terrein te onderhouden. Helaas zijn vanwege de corona-
crisis de inkomsten uit verhuur de laatste twee jaren flink achtergebleven. In het 
bijzonder willen we de verhuur weer een impuls te geven, zodat scouting weer wat 
meer financiële slagkracht krijgt om mooie dingen te behouden en te realiseren. 
 
Ik kijk uit naar mijn verdere samenwerking met de andere stichtingsbestuursleden, 
vrijwilligers binnen de groep en ouders. Ik zie en spreek jullie graag weer snel langs 
de Kalverstraat. Bedankt voor het praatje met koffie, het organiseren van mooie 
activiteiten, het drankje bij het kampvuur, het meedenken en al jullie hulp met de 
schoonmaak van het gebouw en het onderhoud van het terrein. Ik zal ongetwijfeld 
nog wel vaker een beroep op jullie doen.  
 
Hartelijke scoutsgroet, 
 
Sebas 
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Welpenmeisjes 

Wij zijn van de zomer weer op zomer-
kamp gegaan van 24 juli tot en met 
31 juli. 
Ons zomerkamp was een leuk en ge-
zellig kamp in het thema Kerst. 

We wa-
ren lek-
ker bezig 
met onze 
kamp-

vlag, toen ineens de Kerstman voor onze neuzen stond. 
Hij vertelde dat hij zijn kaart van Nederland kwijt was 
geraakt in de buurt van het gebouw. De meiden heb-
ben geholpen met zoeken, maar vonden maar 1 stukje 
van de kaart. Elke dag vonden we weer een stukje te-
rug en aan het eind van de week hadden we de kaart 
weer gevonden en teruggestuurd naar de kerstman. 

We hebben veel dingen gedaan: van zwemmen tot speeltuintocht, van kersttruien 
versieren met Chikai tot het maken van een houten kampvlag met Lowie en tot een 
zelfgemaakt kerstdiner. Ook hebben we een nachtspel gedaan met zaklampen en 
munten die de kinderen moesten verzamelen en natuurlijk bij de post binnen 
moesten brengen. 
Helaas hadden we niet zoveel geluk met het weer als tijdens 
ons weekend eerder dit jaar. We hadden veel regen, maar 
dit hield onze welpenmeisjes niet tegen. 
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We zijn 11 september weer begonnen met een nieuw seizoen van scouting. We 
hebben een tocht gelopen, uitgezet door enkele van onze stafleden. Onze welpen-
meiden startten bij het HK en liepen een route door het bos met als eindpunt het 
HK. Nadat iedereen weer veilig terug was gekomen zijn  de gelukkige leden en 
stafleden overgevlogen naar de volgende groep. We hebben als welpenmeisjes 3 

nieuwe meiden mogen verwelkomen en 
afscheid mogen nemen van 1, want zij is 
doorgevlogen naar de gidsen. 

De twee weken 
na de seizoens-
opening hebben 
we ons bezig 
gehouden met 
kennismaking in 

de groep en onze emoties.  
We hebben de eerste week spelletjes gespeeld om elkaar 
te leren kennen en om vertrouwen op te bouwen. Dit heb-
ben we gedaan door samen kunstjes te doen en door een 
piramide van kinderen te bouwen.  
De tweede week hebben we ons bezig gehouden met 
emoties en hoe je ze herkent. 

We zijn ook lekker naar de speeltuin geweest met z’n allen.  

Om 10 uur verzamelen bij de ingang, even uitleg waar de kinderen hun spullen 

konden laten en daarna spe-

len maar. We hebben ge-

schommeld op de schommel, 

gegleden van de glijbaan, op 

de wipwap gewipwapt en 

zijn op de trampoline ge-

weest voor een groepsfoto. 

De tijd vloog voorbij en om 

13 uur zij we weer naar huis 

gegaan. 
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Pinkenstam    
Om het scoutingseizoen af te sluiten is 
de Pinkenstam op kamp gegaan naar 
Maastricht. Het was nog even spannend 
of het kamp door kon gaan na alle over-
stromingen, maar gelukkig hebben we 
nergens last van gehad. Ons kamp stond 
in het teken van verschillende filmgen-
res en elke dag hadden we een andere 
genre dat centraal stond. We nemen 
jullie graag mee van dag tot dag op ons 
zomerkampavontuur. 

Het kamp is op maandag begonnen met 
als filmgenre ‘Foute actiefilms’. Na een 
lange rit met de auto’s naar het kamp-
terrein en alles te hebben uitgeladen, 
zijn we op zoek gegaan naar het drielan-
denpunt. Op het drielandenpunt heb-
ben we leuke foto’s kunnen maken en 
hebben we zelfs een eigen actiefilm op-
genomen. Na een tochtje door het dool-
hof en een lekker ijsje op het terras zijn 
we weer terug gegaan naar het kamp-
terrein om het eten te koken. ’s Avonds 
hebben we een echt actiefilmspel ge-
daan met glowsticks.  

Dinsdag zijn we naar de stad van Maastricht gegaan en 
hebben we een stadstocht gefietst met OV fietsen. We 
hebben verschillende mooie gebouwen, uitkijkpunten en 
kerken bezocht. Na de tocht hebben we de tijd genomen 
om verschillende winkels te bezoeken. Omdat dinsdag in 
het teken stond van kinderfilms hadden we bij het avond-
eten een heus kinderbuffet met poffertjes. 
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Woensdag stond in het teken van de natuurfilms. Om de echte Limburgse natuur 
te ervaren, zijn we de grens naar België overgestoken. In het dorpje Lanaken zijn 
we een wandeltocht gestart van wel 11,2 km door prachtige stukken natuur. We 
zijn zelfs een aantal herten tegen gekomen! De route liep ook langs een kinder-
boerderij, waar we geitjes hebben geaaid. Na zo’n lange tocht zijn we terug gegaan 
naar het kampterrein voor een bierproeverij. Om in het thema te blijven hebben 
we die avond ook ‘groen’ gegeten.  

Donderdag zijn we gaan zwemmen in het zwembad. Daar hebben we heerlijk bij 
kunnen komen van de lange wandeling van woensdag. Helaas was er ook een huis-
artsbezoek nodig na een ongelukje, maar we zijn bijna allemaal weer heel terug 
naar het kampterrein gegaan. We moesten snel beginnen aan het avondeten, want 
we hebben het avondeten gemaakt op het kampvuur. De avond hebben we afge-
sloten in thema met een musicalquiz.  

Op vrijdag moesten we alles weer inpakken en 
terug rijden naar Roosendaal. Op ons eigen scou-
tinggebouw aangekomen hebben we het kamp 
afgesloten met een BBQ. Deze dag stond namelijk 
in het teken van de kookfilms/-programma’s. Om-
dat we in Limburg op kamp waren gegaan, had-
den we ook lekkere Limburgse vlaaien gemaakt. 
Alle ouders van de Pinken waren uitgenodigd om 
gezellig met ons het kamp, maar ook het seizoen 
af te sluiten.  

Wij hebben kunnen genieten van een supertof 

kamp en we kunnen niet wachten tot we weer op 

kamp gaan. Maar nu ligt er eerst weer een seizoen vol met supergave activiteiten 

in het verschiet. We laten snel weer van ons horen!  
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Explorers 

Het eerste weekend 

17 september 2021 brak aan, eindelijk. Het eerste weekendkamp als Explorerstaf. 

Natuurlijk, scoutingweekendkampen had ik al volop gedraaid, maar je eerste Explo-
rerkamp is toch wel speciaal. 

Wat zou er allemaal gaan gebeuren? En niet geheel onbelangrijk: zou ik het wel 
leuk vinden? Weer opnieuw aansluiten bij een groep, mijn rol daarin vinden, vinden 
ze mij wel leuk? Allemaal van die vragen die door je hoofd schieten onderweg naar 
het HK. En daarnaast: heb ik alles wel bij? Slaapzak, matje, tandenborstel, regen-
pak. Telefoon opgeladen? Oh ramp, maar 36% lading! En het snoertje ligt ergens 
anders! Geen goed voorteken… 

Enfin, we zien wel. Vrijdagavond koud op het HK stopt Pascal ons in auto’s en ver-
trekken we in karavaan naar onbekende einders. Maar onderweg stoppen we op 
Tolbergcentrum en moet iedereen er weer uit. Nog meer staf en Explo’s jagen naar 
QR codes om materialen te verzamelen. Ondertussen maken de diverse stafjes 
jacht op de Explo’s. Met hun auto’s! Eenmaal ‘geflitst’ is het instappen en wegge-
bracht worden naar een andere plek waar de Explo’s net niet wilden zijn. Of stie-
kem toch wel? 

Enfin, na een avond lopen, rennen en zoeken zijn we allemaal weer op het HK. Daar 
bleken de QR-codes wat prijzen op te leveren…  Joepie! Een paar zeilen, pionierpa-
len en wat lijntjes, waarbij doodleuk verteld wordt dat dit het Explo-onderkomen 

voor deze nacht moet wor-
den. Veel plezier bij het bou-
wen… 

Terwijl de staf zich aan een 
verlate snack waagt, wordt 
met vereende krachten een 
best wel redelijke tent uit de 
grond gestampt. En hij blijft 
ook de rest van de nacht 
overeind. Helemaal goed! 
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Na een verkwikkend ontbijt (met pan-
nenkoeken) wordt de rest van het pro-
gramma uitgelegd: een onmogelijk 
groot pionierproject met twee torens 
die een brug over de bomen moeten 
ondersteunen met een tokkelbaan 
daaraan vast. De zon begint te schijnen: 
challenge accepted! 

Om de bouw te laten doorlopen bereid 
de staf de maaltijden tussendoor, het-
geen uiteindelijk resulteert in een enorm bouwwerk met zelfs twee tokkelbanen. Bij 

de testruns blijkt dat er toch wat ac-
tieve ballast nodig is om de torens 
op hun positie houden. Daar hebben 
gelukkig nog wat stafjes voor. Onder-
tussen gaat de zon naar bed en wor-
den er met zaklamplicht toch nog 
een paar afdalingen gemaakt. Totdat 
David opeens tussen hemel en aarde 
(en tussen de bomen en struiken) stil 
komt hangen in het klimtuigje! Na de 
reddingspoging is het toch tijd om bij 
het kampvuur afscheid van de dag te 

gaan nemen. En omdat Explo’s nu eenmaal Explo’s moeten zijn, slapen ze weer een 
nacht in hun zelfgebouwde tent. Maar dit keer vrijwillig! 
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Daarmee wordt het zondagochtend en tijd om op te ruimen. De halve staf sopt het 
gebouw, de andere helft organiseert de afbraak en opruimacties rondom de bouw-
werken. Want inmiddels hebben we meer dan de helft van het pionierhok het veld 
opgesleept en dat moet allemaal weer terug! 

Terwijl de eerste ouders al komen kijken of de Explo’s al geneigd zijn om naar huis 
te gaan, worden de laatste palen en lijntjes opgeruimd. 

De staf bedankt iedereen voor een gezellig weekend en langzaamaan verdwijnt 
iedereen naar huis. Op twee Explo’s na: die hadden ‘s nachts pizza’s besteld. He-
laas hadden ze niet naar de sluitingstijd gekeken, dus de levertijd van de bestelling 
bleek in plaats van 0:30 toch 12:30 te zijn. Enfin, we noemden het lunch en het was 
prima te nassen. 

Dus ja, was dit leuk? Zeker. Vermoeiend? Behoorlijk! Alle voorbereidingstijd en kor-
te nachten waard? Absoluut!  Dus blijf ik aan als Explo-begeleiding? Zeker weten! 

Groeten, Martin Bram 
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Pivo’s   
De afgelopen weken zijn we bij de pivo’s natuurlijk begonnen met de seizoensope-
ning. 
Hierbij hebben we een parcours voor alle speltakken in elkaar gezet dat afgelegd 
moest worden om over te mogen vliegen. 
Zo zijn er dan ook een aantal van onze pivo’s overgevlogen naar de pinken en heb-
ben we er vijf nieuwe pivo’s bij, waardoor we nog een schaarse, maar wel gezelli-
ge groep van 10 pivo’s hebben die eens in de twee weken draaien. 
We hebben dit jaar dan ook nog niet veel programma’s gedraaid. Wel hebben we 
al 2 opkomsten besteed aan het plannen van wie welke rol speelt dit jaar en welke 
programma’s we allemaal gaan doen in het eerste half jaar. Dus die staan al! 
Ook wordt er ondertussen al een weekenddatum geprikt voor ons eerste pivo-
weekend dit jaar. 
Verder kijk wij uit naar wat dit jaar ons gaat brengen en gaan we er wat moois van 
maken! 
 
-De pivo’s 


