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Van de bestuurstafel 

Beste scouts,            
                                                                  
 

 

Terugkijkend op 2021 speelt onomstotelijk alle gedoe rond Corona een rol in het 
spelen van het scoutingspel. Ondanks alle onduidelijkheden is de leiding van de 
speltakken toch in staat geweest telkens weer een bijzonder programma in elkaar 
te steken voor de leden. 

In 2021 is het ledental van Scouting Baden-Powell gestegen en zijn er ook meer 
stafleden bij de groep gekomen. Dit geeft aan dat er veel positieve energie in de 
groep zit.  

Daarnaast is het nieuwe huishoudelijk regelement door de groepsraad goedge-
keurd. Hierdoor hebben we bestuurlijk een flinke stap vooruit gemaakt en voldoen 
we aan de WBTR-regelgeving, die vanaf 2021 verplicht is.  Het huishoudelijk regele-
ment zal op de SBP-website openbaar worden gemaakt. 

Een voortvloeisel uit het nieuwe HHR is dat we het bestuur gaan versterken met 
een activiteiten -coördinator. Pascal Kloks heeft zich voor deze functie verkiesbaar 
gesteld en is hiervoor tijdens de groepsraad unaniem benoemd. Eén van de dingen 
waaraan we hierbij gaan werken is het creëren van een activiteitenseizoenkalen-
der. 

Met zoveel energie en initiatieven gaan we ook van 2022 weer een bijzonder scou-
ting jaar maken.  

 
        Wim Hartmans 
        groepsvoorzitter 
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Welpenmeisjes 

We zijn op tijd begonnen met het 
leren van de knopen. We zijn 
begonnen met een knopen-
klasje met een echt knopen-
examen bij Mang. Als je die 
had gehaald, wist je hoe de 
knopen heten en hoe je ze 
moet leggen. 
Deze kennis hebben we getest met 
een knopenwedstrijd. Het volkje dat in 
bepaalde tijd de meeste knopen goed had gelegd had gewonnen. 

 

 

We hebben ons met de hele scouting bezig gehou-
den met de Joti-Jota op 16 oktober. We hebben 
onder andere een zaklampje gesoldeerd, gecom-
municeerd door middel van vlaggen, zoals op bo-
ten en gepraat met scoutinggroepen van over het 
hele land. We hadden zelfs eens zendmast van 58 
meter hoog met een hijskraan. 
 

 

 

6 november hebben onze meiden, samen met de Pandits en de Bevers, meegehol-
pen bij de Natuurwerkdag op Visdonk. Wij hebben met z’n allen beginnende den-
nenboompjes uit de grond getrokken en onze eigen kerstboom gemaakt van de 
takken. Helaas had niemand versiering bij zich. Naderhand hebben wij lekker 
marshmallows geroosterd boven een vuurtje op een grasveldje bij het bos.  
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We zijn met de welpenmeisjes niet naar de 
intocht geweest dit jaar. We hebben gekookt 
met z’n allen, zodat de meiden na de opkomst 
gelijk door konden naar de intocht om er toch 
bij te zijn. Dit was een succes. We hebben van 
alles gemaakt: van gezonde sandwiches tot 
groene cupcakes tot een beker soep vooraf. 
 

 
Op scouting doen we niet alleen activiteiten op het grasveld of in het gebouw. We 
zijn ook op pad gegaan en hebben een route gelopen door Langdonk. We zijn be-
gonnen met het lopen van een stuk door middel van foto’s. Daarna zijn we verder 
gegaan met een kompas en kwamen uit in een speeltuintje, waar wij natuurlijk 

even pauze hebben gehouden. Daarna zijn we weer verder gelopen 
door sinterklaasvragen te beantwoorden en de kant van het ant-
woord op te gaan. Een voorbeeld hiervan is de vraag: “Hoe heet het 
paard van Sinterklaas?” en de antwoorden: ‘Amerigo, ga naar rechts’ 
en ‘Ozosnel, ga naar links’. 
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Op 27 november was Sinterklaas op bezoek bij ons op HK, samen met een paar 
pieten. Buiten gingen onze meiden eerst een pietendiploma verdienen, terwijl de 
Pandits eerst een bezoek brachten aan Sinterklaas. Wij moesten laten zien of we 
over de daken konden lopen en pakjes in de schorsteen konden gooien. Ook moch-

ten we laten zien hoever we konden gooien en hoe 
goed we konden samenwerken door middel van het 
lopen met een A-frame. 
Halverwege zijn de groepen omgedraaid en moch-
ten de meiden vertellen over onze groep, strooi-
goed eten en ze hebben een cadeautje gekregen. 
Zelfs de staf kreeg een cadeautje van Sinterklaas.  
 
We hebben voor de Kerst helaas geen kerstdiner 
kunnen geven door de corona-maatregelen. Dit be-

tekent niet dat we niks leuks hebben gedaan als afsluiting van 2021. We hebben, 
samen met de Pandits, een kerstcasino gedaan. Eerst werden de welpenmeisjes in 
groepjes verdeeld met de Pandits. Daarna mochten ze vrij rondlopen tussen 2 loka-
len. De stafleden zaten bij verschillende casinospelletjes, waar de kinderen munten 
konden verdienen en deze konden inleveren bij de bank. Ook kreeg iedereen een 
bonnetje voor iets te drinken en een chipje.  
Aan het eind van de opkomst hebben we met z’n allen geproost op het nieuwe 
jaar.  
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Lintjesregen 

Lintjesregen bij Scouting Baden-Powell… 
 

Op dinsdag 7 december was het de 
Nationale Vrijwilligersdag. Wij heb-
ben daarom op zaterdag 11 decem-
ber met alle stafleden genoten van 
een gezellige lunch. Gelukkig was 
het heerlijk weer en konden we 
buiten genieten van lekkere kop 
soep met een broodje.  
 
 

Tijdens deze lunch hebben we ook gelijk, voor de 
eerste keer, lustrumtekens uitgereikt aan de 
stafleden die minimaal 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 of 
50 jaar staflid zijn bij onze groep. En dat waren 
toch wel erg veel stafleden die we hierbij in het 
zonnetje hebben gezet. 
 

Voor Walter was er zelfs een speciaal lustrumteken: “Scout voor het leven!”.  

Daarnaast was er voor zowel Paul als Wim een Gouden Oehoe voor hun inzet en betrokken-
heid bij onze groep, maar zeker ook in de regio West Brabant.  
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En we gaan door… 
 
Op zaterdag 15 januari waren Martijn, Thomas en Marcel aan de beurt. 
Zowel Marcel als Thomas mochten een Gouden Oehoe ontvangen voor onder andere hun 
inzet als verkennersstaflid en als trainer in het regiotrainingsteam.  

Daarnaast heeft Martijn een Gouden Vos gekregen, omdat hij al meer dan 25 jaar staflid is 
bij onze vereniging bij de diverse speltakken. 

 
Als groep hebben we een bijzondere, maar heftige tijd achter de rug. Corona heeft veel 
flexibiliteit en oplossend vermogen van onze stafleden gevraagd en dat hebben ze gegeven 
en getoond. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het ledenaantal, dat afgelopen anderhalf 
jaar erg gegroeid is. Het is geweldig om elke zaterdag alle jeugd- en stafleden actief bezig 
zien op ons eigen HK.  

We hebben een mooie groep fijne stafleden waar we elke week weer op kunnen rekenen.  

We zijn ontzettend trots op jullie: bedankt! 
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Welpenjongens 

Junglenieuws 

De afgelopen paar weken hebben wij gelukkig nog een aantal zeer gave opkomsten 
gehad. Zo hebben we door middel van verschillende tochttechnieken door Roosen-

daal gelopen. Met behulp van een kompas moesten de 
welpen de goede route bepalen en dit was af en toe nog 
niet zo makkelijk!  

Daarnaast hebben we ook nog 
een geweldig weekend gehou-
den! Dit weekend had een heel 
bijzonder thema, namelijk: 
007. Alle welpen hadden hun 
James-Bondoutfit mee en door 
verschillende missies te volt-
ooien konden ze uiteindelijk 
worden benoemd als echte 
geheime agenten. Zo begon-

nen we in het bos met het doen van een aantal 
samenwerkingsspellen. Goede geheime agen-
ten moeten natuurlijk altijd op elkaar kunnen 
vertrouwen en zonder samen te werken kunnen 
missies in gevaar komen. Na het spel gingen de 
welpen zelf hun diner maken. Eerst moesten ze 
uitzoeken welke fouten er in het recept stonden 
en daarna mochten ze alles snijden en klaarma-
ken. Nadat iedereen weer genoeg gegeten had 

gingen we 
buiten een 
schijnspel spelen. Als geheime agent moet je erg 
goed zijn in sluipen en dat werd op de proef ge-
steld met dit spel. Na het spel was het tijd voor 
het hoogtepunt: Casino Royale! Allerlei gokspel-
len stonden klaar en met slim nadenken – en 
uiteraard geluk hebben – konden de welpen 
fiches verdienen. Na een korte nacht was het in 
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de ochtend nog tijd voor een kort Murder Mystery. Wie heeft de moord gepleegd? 
Nadat we het mysterie hadden opgelost, konden alle welpen weer lekker naar 
huis, want moe waren we wel… Na het weekend hebben we nog een aantal op-
komsten gehad. Zo is sinterklaas ook nog langs geweest om cadeautjes te brengen! 
Komend half jaar is het weer tijd voor nog meer leuke programma’s. Wij kijken er 
al erg naar uit! 

Groetjes, 

De welpenstaf   
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Nukastam 

Hallo, hier is de NuKa-stam!  

We hebben weer een aantal leuke programma's gedaan. We hadden eerst het 
food-/tapasprogramma, waar we in teams een budget kregen en ieder teamlid 1 
soort tapas maakte. Maar ondertussen haalde de jury 1 ingrediënt weg en verving  

dit met een ander ingrediënt. Bij ons team 
werd kokosrasp weggehaald en kregen we 
bosuien terug, die we in onze tapas terug 
moesten laten komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna hadden we ‘Maak je eigen knuffelbeer’. Dit was 
een online programma waar we of een teddybeer, koe, 
vos of olifant gingen naaien van lappen stof en vulling.  
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Daarna hadden we ‘Nieuwjaarsborrel/ Nieuwjaarsduik’, waarbij we in teams eerst 
een quiz tegen elkaar gingen doen met een kleine twist: ieder die meedeed kreeg 
een tasje met spullen, waar ook een envelop inzat met een naam en een woord dat 
je die persoon moest laten zeggen. Als dat was gelukt moest de persoon een duik 
maken met Unox’ nieuwjaarduikwater. 
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Bevers 

Hallo allemaal, 
Wat hebben wij weer veel leuke opdrachten gekregen van Stuiter en zijn vriendjes 
uit Hotsjietonia.  

 
We hebben eerst een hele leuke Jota-/
jotidag gehad. We hebben hier mogen pra-
ten met andere kinderen van scouting door 
heeeeeel Nederland! Dit was echt heel cool. 
Ook moesten wij een onzichtbaar doolhof 
lopen. Al met al een hele leuke en leerzame 
dag! 
 

 
 
 
De week erna hebben wij een aquarium versierd! We 
hebben er zelf vissen en plantjes op getekend.  
 
 
 

 
 
Toen kregen wij de opdracht om als 
spionnen aan de slag te gaan. We 
moesten een moeilijk parcours afleggen 
om zo een echte spion te worden. Na-
dat wij het parcours met succes hadden 
voltooid, kregen wij een heel stoer spi-
onnendiploma!  
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Nadat wij echte spionnen waren geworden, heb-
ben wij heel enge halloweenmaskers gemaakt! Wij 
waren echt super angstaanjagend!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook hebben wij Staatsbosbeheer mogen helpen met het ver-
planten van een aantal boompjes en kregen we uitleg over 
verschillende dingen in het bos. 
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En toen was de dag daar waar wij het hele jaar naar uitkijken. Sinterklaas en zijn 
pieten kwamen op bezoek! We mochten verkleed komen en we hebben ook een 
superleuk cadeautje van ze gekregen. 

 
De week erna hebben wij verschillende opdrachten moeten doen. 
Per opdracht kon je een kleurtje verdienen, waarmee je de kroon 
kon inkleuren.  Aan het einde van het 
spel hadden we dan ook een mooi 
versierde kroon. Ook hebben we de-
ze dag een echte beverkerstboom 
gemaakt. Kijk maar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Als laatste hebben we in de stromende regen een hut gebouwd: echt stoer van 
ons. Een echte bever laat zich niet tegenhouden door een beetje regen!  
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Kookhoekje 

Kerstbrunch-kerstboom met kaas en spinazie 
 
12½ g verse bieslook 
250 g ricotta 
150 g geraspte belegen kaas 50+ 
350 g rol croissantdeeg extra large 
30 g babyspinazie 
 

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de bieslook fijn. Meng samen met de ge-

raspte kaas door de ricotta. Breng op smaak met versgemalen peper. Rol het crois-

santdeeg uit. Bestrijk met het ricottamengsel, beleg met de spinazie en rol het 

deeg in de breedte op. Snijd de rol in 23 gelijke plakken (van ca. 2½ cm). Verdeel de 

rollen op de platte kant in vorm van een kerstboom over een met bakpapier bekle-

de bakplaat. Maak de stam van 2 rollen. Verdeel dan 6 rolletjes als onderste kant 

van de takken en werk zo in een driehoek omhoog tot je 1 rolletje als piek over-

houdt. Houd ca. 1 cm ruimte vrij tussen de rolletjes. Bak de kerstboom in het mid-

den van de oven in ca. 20 min. goudbruin en gaar. Serveer direct. 
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Oudervertegenwoordigers 

Oudervertegenwoordigers Scouting Baden-Powell 

Hierbij een overzicht van de oudervertegenwoordigers per speltak. 
Zij vertegenwoordigen de leden van betreffende speltak. 

 
  
 

In komende Scoutertjes zullen zij zich aan u voorstellen. 

Speltak  Oudervertegenwoordiger  mailadres 

Bevers  Corinne Sentel         oudervert.bevers@sbp.email 

Pandits  Mark Wildhagen  oudervert.pandits@sbp.email 

Welpenjongens  Wendy Dekkers  oudervert.wjongens@sbp.email 

Welpenmeisjes  Nancy de Laat  oudervert.wmeisjes@sbp.email 

Gidsen  Danielle Free  oudervert.gidsen@sbp.email 

Verkenners  Eric Hogenbirk  oudervert.verkenners@sbp.email 

Explorers  Jan Monster  oudervert.explorers@sbp.email 

mailto:Oudervert.bevers@sbp.email
mailto:Oudervert.Pandits@sbp.email
mailto:Oudervert.Wjongens@sbp.email
mailto:Oudervert.Wmeisjes@sbp.email
mailto:Oudervert.gidsen@sbp.email
mailto:Oudervert.verkenners@sbp.email
mailto:Oudervert.explorers@sbp.email
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Uitgaven van het Scoutertje in het seizoen 2021-2022 

Activiteitenkalender 

Komt uit op: Kopij moet binnen zijn op: 

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

De verkenners hebben de afgelopen weken alles behalve stilgezeten. Gelukkig 
maar! Het is alweer enige tijd geleden, maar we hebben een VMZ-opkomst gehad. 
Hierbij konden de jongens hun kennis en kunde laten zien. Ze genoten ervan om 
hun vader of moeder te vertellen hoe alles er op scouting aan toe gaat. Hopelijk is 

er veel geleerd! 
Tijdens Halloween hebben we onze grie-
zeligste recepten uit de kast gehaald en 
genoten van met bloed besmeurde ge-
rechten. Ook hebben de verkenners le-
vensgroot monopoly gespeeld met IKEA-
thema en een sinterklaasspeurtocht gelo-
pen, waarbij er aan pepernoten geen te-
kort was. We hebben vuur gestookt op 
twee meter hoogte en kerstkoekjes ge-
bakken. Dus aan thema’s was de afgelo-
pen tijd zeker geen gebrek  . 
 

Ook zijn we er op uit gegaan om Natuurmonumenten te helpen bij het onderhoud 
van de bossen in Roosendaal. Het was hard werken, maar vol trots hebben de ver-
kenners tientallen jonge boompjes uit de grond gekregen om de heide te behou-
den. 
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Schatkisten, een schatkaart, een schip en Pirates of the Carribean. Ons piraten-
weekend was een groot succes! Ondanks de kou sliepen de verkenners buiten in 
een tent. Overdag werd er een heus piratenschip gepionierd en er werd goud ge-
roofd. ’s Avonds werd er aan de hand van een echte schatkaart een tocht door 
Roosendaal gelopen. Binnen opwarmen tijdens een film met popcorn en toen 
moesten de verkenners er echt aan geloven en voor de nacht de tent in. De volgen-
de dag gingen de verkenners over een zelfgemaakte stormbaan en toen was het al 
weer tijd om op te ruimen en als landrot weer op huis aan te gaan. 
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De Pandits 

Hallo allemaal, 
 

Het jaar 2021 ligt achter ons met weer vele leuke opkomsten.  
We hebben geoefend met het maken van vuur in 2 groepjes. Hoe zorg je ervoor 
dat je een goed vuur krijgt, maar wel veilig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we meegeholpen bij de natuurwerkdag. In een stuk hei in het Roo-
sendaalse bos waren veel kleine boompjes die daar niet tussen horen. Deze moes-
ten wij eruit trekken. Zwaar werk, maar we hebben een hoge berg met boompjes 
verzameld. Wat zijn de Pandits weer toppertjes! 

 

 

 

 

 
 
 
 



22 

Bij de Pandits hebben we sinds het begin van dit draaijaar 2 groepen: de Zwaluwen 
en de Arenden. We draaien meestal samen, maar om de 3 weken bieden we activi-
teiten op een ander niveau aan. De Zwaluwen op welpenniveau en de Arenden op 
scoutsniveau. Dit zijn dan vooral activiteiten voor een insigne. De Zwaluwen zijn 
bezig met het insigne ‘kunstenaar’. De Arenden met het insigne ‘tochttechnieken’. 
 

De Zwaluwen hebben in 2 groepjes een verfestafette gedaan, waarbij ze eerst een 
tekening moesten maken die vervolgens geschilderd moest worden. Wat een 
kunstwerken kwam hieruit! 
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Ook hebben de Zwaluwen een kerstfiguur uit mogen zagen met een figuurzaag: 
kerstklok, kerstboom, kerstbal of ster. Na het uitzagen mochten ze ook nog ver-
sierd worden met plakkertjes en glitters. 
Terwijl wij hiermee bezig waren, zijn de Arenden in de stad afgezet en moesten ze 
zelf verzinnen hoe ze terug moesten komen bij het HK. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste opkomsten van het nieuwe jaar 
mochten alleen buiten. We zijn gestart met het 
maken van een kampvuur. Eerst hebben we 
marshmallows boven het vuur gehouden, daar-
na pannenkoeken gebakken. Hiervoor moesten 
we wel eerst nog wat voorbereidingen treffen, 
zoals beslag maken en appeltjes snijden.  
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En als we niet naar binnen mogen, dan wassen we toch gewoon buiten alle afwas. 
Geen probleem…….. 
 

We hopen dat we snel weer binnen mogen draaien en dat iedereen maar scouting 
mag en kan komen! 
 

De jeugdleden en leiding van de Pandits. 



25 

Explorers 

Wij als explorers hebben de afgelopen weken heel veel leuke en afwisselende din-
gen gedaan. De ene week was het koken, de andere week aardappelkanonnen ma-
ken. Ook zijn alle nieuwe explorers geïnstalleerd, dus nu is de groep helemaal com-
pleet! 

Onze programma’s zijn erg afwisse-
lend: het is nooit saai en we doen 
veel nieuwe dingen. Zo hebben we 
als groep voor het eerst kanonnen 
gemaakt van pvc-buizen en hiermee 
aardappels en uien weggeschoten. 
Dit was een supergaaf en super-
uniek programma wat zeker voor 
herhaling vatbaar is. We hebben 
alle kanonnen zelf gemaakt (met 
dank aan de hulp van David en 
Mart) en ook de doelen waarop we 
gingen schieten waren zelfgemaakt. 
Dit was een van de gaafste pro-
gramma’s die we de afgelopen weken hebben gedaan. 

Iets heel anders wat we hebben gedaan is internationaal koken. Er werden 2 groe-
pen gevormd die allebei een land toegewezen kregen: de ene groep kreeg Rusland 
en de andere groep Japan. Per land lag er een recept voor het voor-, hoofd- en na-
gerecht. Iedere groep ging lekker aan de slag en het eten was erg lekker. 

Ook zijn alle explorers die dit seizoen 
zijn overgevlogen geïnstalleerd. Door 
Corona kon dit helaas niet op het HK, 
maar daar hebben we een oplossing 
op gezocht. We zijn als groep heel 
Roosendaal doorgefietst om naar 
ieders huis te gaan. De explorers 
werden bij hun thuis geïnstalleerd, 
zodat de ouders er toch bij konden 
zijn. 
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Afgelopen week hebben we een zeepkistenrace gedaan. 2 teams met allebei een 
kar tegen elkaar laten racen in de stromende regen. Dit kan niet fout gaan, toch? De 
staf had een parcours uitgezet en de groep die als eerste over de finish kwam won. 
Ook werden er punten gegeven voor creativiteit. 1 groepje heeft dik gewonnen met 
meer dan een minuut voorsprong, maar de andere groep kreeg de punten voor cre-
ativiteit. Beide groepen hadden dus gewonnen. We hebben erg gelachen om de 
manier waarop de groepen over het parcours gingen. Het was een geslaagd pro-
gramma! 

We hebben nog veel meer gedaan deze weken: pizzaroulette, een dropping, een 
kerstfilmpje maken en koken op houtvuur. Ik ben benieuwd wat we de komende 
weken nog allemaal gaan meemaken! 

Aniek Schuller  
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Pinkenstam    
We zijn als Pinken ook gestart dit seizoen. We waren als stafleden bij met de sei-
zoensopening, waarbij we drie nieuwe leden mochten ontvangen. De keer hierop 
zijn we met z’n allen gaan brainstormen om weer een hoop gave, grappige, gezelli-
ge, creatieve en natuurlijk uitdagende programma’s weg te zetten.  

Zo zijn we op een normale manier gestart, waarbij we op de zaterdagavonden sa-
men kwamen. Deze avonden hebben we onder andere gevuld met piñata’s maken, 
hyperbowlen, teambulding, onze terugkerende kerstkaartenactie en een eerste 
opzet voor kamp. 

Vervolgens kregen we te horen dat scouting maar tot vijf 
uur open mocht zijn. Helaas: draaien op zaterdagavond zat 
er niet meer in. Oké, schouders eronder: welke opties heb-
ben we? Zaterdag overdag is voor ons niet te doen met de 
speltakken die we dan draaien, zondagmiddag is ons ge-
bouw verhuurd. Oké dan: wekker op tijd en we zien elkaar 
morgenochtend weer. Dit was de afstemming op het mo-
ment dat we het nieuws kregen. Onze tijdelijke draaitijd 
werd zondagochtend. 

De zondagen waren net zo gezellig. Ons Sinterklaasdiner werd een Sinterklaasont-

bijt, waarbij we erachter kwamen dat je koek- en speculaaskruiden ook goed door 

je gehakt kan gooien voor een gehaktstaaf. En natuurlijk een heerlijke ronde in de 

buitenlucht door een mooi natuurgebied kon aan ons lijstje ook niet ontbreken.  
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De gidsen   
Hi Allemaal, 
 
Hier zijn wij dan weer! Het vorige Scoutertje 
hebben jullie ons stukje moeten missen, maar 
daarom deze keer extra uitgebreid! 
Wij gidsen houden erg van eten en waren daar-
om erg blij met het programma wafels maken 
op het vuur! Wij hadden een groot vuur ge-
maakt, waarboven de wafels gemaakt konden 
worden. De groep was in tweeën gedeeld. Je 
kon kiezen uit beslag maken voor de wafels of 
vuur maken! De wafels waren erg lekker. Zo lekker dat deze al op waren voor er 
een foto door de staf gemaakt was.  
 
Identiteit en elkaar beter leren kennen is ook erg belangrijk. Wij hebben onszelf 
nagetekend en daarbij gezet wie wij zijn. Denk aan leeftijd, hobby’s, lievelingseten, 
beste vak op school. Hierna gingen we elkaar nog allemaal complimentjes geven. 
Iedereen ging met een goed gevoel naar huis!  
 

Hierna was het eindelijk weer tijd om op 
weekend te gaan! Niet zo maar een week-
end, maar een weekend waarin de nieuwe 
gidsen werden geïnstalleerd. Wij begonnen 
het weekend natuurlijk met het op zetten 
van de tenten en het indelen van de tenten. 
Hierna hebben wij nog een spel gespeeld, 
waarbij er snoepjes verdiend konden wor-
den. Je moest zo stil mogelijk naar de staf 
toe lopen in tweetallen. Wanneer je ge-
hoord werd moest je het opnieuw probe-
ren. De avond hebben we afgesloten met 

een kampvuur en het zingen van liedjes. De volgende dag zijn de nieuwe gidsen 
geïnstalleerd en hebben we in de avond een nachtspel gespeeld, waarbij we een 
kaarsje met ons mee moesten nemen en deze aan de andere kant van het bos 
moesten brengen, zonder dat het kaarsje uit ging. Dit werd moeilijker gemaakt 
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doordat mensen ons lieten schrikken en de kaarsjes uitbliezen. De volgende dag 
was het weer tijd om op te ruimen. 
 
De week daarop waren de gidsen, samen 
met de verkenners, weer in het bos te vin-
den voor de natuurwerkdag. Op het heide-
veld moesten er dennenboompjes getrokken 
worden, zodat de heide ruimte heeft om 
verder te groeien. Op de foto is te zien hoe-
veel boompjes wij eruit getrokken hebben.  
 
Zo hebben wij natuurlijk nog veel meer leuke opkomsten gehad! Het jaar 2021 is 
afgesloten met een gezellig kerstontbijt waarbij de gidsen allemaal lekkere hapjes 
hadden klaargemaakt. Dit was ook de eerste dag dit seizoen dat alle gidsen en 
stafleden aanwezig waren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar zijn wij begonnen met insignewerk, hier zullen we de volgende 
keer meer over vertellen. 


