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Vrijwilligerswerk is niet weg te denken bij scouting. De gehele groep draait op een grote groep 
jongeren en volwassenen die zich op veel verschillende manieren op  vrijwillige basis inzetten voor 
de groep. Er is dus een groot aanbod aan mogelijkheden voor een stageplek.  

Vind ons! !Op Facebook, of op www.scouting63.nl
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DE BEVERS
Wat hebben wij bij de Bevers een leuke dingen gedaan de afgelopen maanden! 
We kunnen natuurlijk niet alles vertellen, maar we zullen jullie hier een paar 
hoogtepunten laten lezen. Veel plezier!

In juli zijn we op reis geweest, eerst met de bus naar luchthaven Schiphol, waar we 
een rondleiding kregen van iemand die daar echt werkt! We hebben daar allemaal 
vliegtuigen gezien en vertrekhallen en we hebben zelfs een handje gegeven aan de 
marechaussee! 

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar gelukkig kunnen wij ons het 
afgelopen kamp nog herinneren als de dag van gister. Want wat hebben we een 
gave dingen gedaan! 

Het eerste woord is aan:

Hierna was het tijd om de trein in te stappen richting Den Haag. Voor veel 
kinderen was het de eerste keer dat ze in een trein zaten, dus het was wel een 
beetje spannend, maar iedereen keek zijn ogen uit! Eenmaal in Den Haag 
aangekomen, gingen we naar het Kinderboekenmuseum, een museum met 
allemaal werelden uit kinderboeken. Zo hebben we geschaatst op de vijver met 
kikker, hebben we ons een weg door fruit gegeten met Rupsje Nooitgenoeg en 
hebben we Elmer de Olifant zijn kleuren teruggegeven. Ook kregen we in het 
museum een speciale armband, waarmee we opdrachten en spelletjes konden 
doen, en ons eigen poppetje konden maken. Na zo'n lange, leuke dag hebben we 
bij het clubhuis heerlijke patatjes gegeten en zijn we na een verhaaltje en een disco 
lekker onze slaapzak in gekropen. Wat een gaaf kamp hebben wij meegemaakt en 
wat een mooie afsluiter van een leuk seizoen!

Maar ook in het nieuwe seizoen hebben we 
superleuke dingen gedaan! Zo hebben we 
met suikerklontjes, poedersuiker en water 
echte huizen gebouwd en hebben we een 
geurspeurtocht gedaan, waarbij we aan lantaarnpalen en hekjes moesten ruiken 
om onze route te vinden. 
Ook in de keuken zijn we dit seizoen al druk bezig geweest: we hebben al koekjes 
gebakken en laatst ook nog pepernoten! En wat waren die lekker zeg, de sint zou 
er jaloers van worden! 
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En dat is niet het enige wat we rondom sinterklaas gedaan hebben! We zijn met 
dozen vol speculaas Leimuiden in gegaan en we hebben bijna al onze speculaas 
verkocht! Er waren maar weinig mensen die nee konden zeggen tegen onze 
Beverpietjes ;) En het feest was nog niet afgelopen, want toen we aankwamen bij 
basisschool de Schakel, bleek dat er daar wel 4 pieten op ons stonden te wachten! 

Samen met deze pieten hebben wij 
pietengym gedaan en hebben we niet alleen 
pepernoten, maar ook een pietendiploma en 
een cadeautje gekregen! 
Naast het sinterklaasfeest hebben we ook 
Nationale Feestdag gevierd, een dag die in het teken stond van feest! Op deze dag 
hebben we allemaal oudhollandse spelletjes gedaan, zoals ze vroeger ook altijd op 
feestjes deden. Zo gingen we koekhappen, zaklopen, snoephappen, spijkerpoepen 
en nog veel meer!
Daarnaast hebben we dit jaar heel wat nieuwe Bevers erbij gekregen, die ook 
allemaal geïnstalleerd zijn! Het was een heel feestje met ouders, opa's, oma's, 
broertjes en zusjes die kwamen kijken naar de 7 bevers en 3 leidingen die 
geïnstalleerd werden! Wat zijn we trots op onze Bevers, zowel op de nieuwe 
Bevers als op de kinderen die al langer bij ons zijn, en wat zijn de opkomsten altijd 
gezellig!

Wat Bevers doen dat doen ze samen, tot ziens!

>>>

>>>
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DE WELPEN

Het is inmiddels weer winter er 
dus tijd om terug te kijken naar 
het geweldige zomerkamp! Dit 
jaar zijn we op kamp geweest 
naar scouting Made in Noord-
Brabant. 

Hallo allemaal,

De eerste dag zijn we om 11 uur 
uit Leimuiden vertrokken naar 
het verre zuiden, namelijk 
Mexico! Eenmaal aangekomen 
zijn we begonnen met het 
ontdekken van dit verre land. 
We blijven toch stiekem 
Hollanders dus dat hebben we 
lekker gedaan op de fiets. 

Met 9 kinderen hadden we geen 
enorme groep, maar het was 
alsnog super gezellig.

Naarmate de tijd verdreef werd 
het maar warmer en warmer.. tot 
de 40 graden overdag werd 
gehaald. (Uitermate geschikt weer voor een Mexicaanse siësta dus.) Verder 
hebben we veel tijd doorgebracht bij het plaatselijke meer en het zwembad. 

Bericht van:

Tot in de volgende Yell,
De welpen. 

Gelukkig is dit gelukt en hebben we op vrijdagavond heerlijke nacho’s gegeten met 
zijn allen! 

We waren uiteraard niet zonder 
reden naar Mexico gegaan. El Jefe 
had de welpen gevraagd de 
ingrediënten voor zijn nacho’s terug 
te vinden, die hadden de Los 
Banditos namelijk gestolen! Als alle 
ingrediënten waren teruggevonden 
voor het eind van het kamp, mochten 
we als eerste zijn nacho’s proeven. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde week!
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DE SCOUTS

Zaterdag 20 juli
Vandaag gingen we fietsen. We zouden om 10:00 gaan fietsen maar het werd 
11:30 of zo. Het fietsen ging heel erg goed, we gingen weg met heel veel regen 
maar tegen de tijd dat we op de helft zaten werd het steeds beter weer en was het 
zelfs warm. 

Toen we uiteindelijk zwetend en bekaf aankwamen was het tijd om alle spullen uit 
te laden en te beginnen met het opzetten van alle tenten en keukens. We hebben 
na het opzetten van alles een rondje gelopen om het terrein te verkennen en 
hebben we ook nog even gespeeld 
bij een soort water pomp/obstakel 
parcours. 

Tijdens Scouts kamp nemen we een logboek mee. Elke dag is het de taak van één 
van de patrouilles om in dit boek een verslag te doen van de voorgaande dag. 
Onderstaande teksten zijn dus geschreven door de Scouts zelf tijdens het kamp, 
met uitzondering van de laatste, deze is door de leiding toegevoegd.

Groetjes,

Voordat we dat allemaal hadden 
gedaan hebben we ook nog eten 
gemaakt. We aten hamburgers. We 
hebben in de avond nog bij het 
kampvuur gezeten maar voor de rest 
is iedereen al vrij snel gaan slapen 
omdat iedereen erg moe was van de 
hele dag.

De Zwaluwen

Bericht van:
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Zondag 21 juli
We hebben vanochtend ons eerste ontbijt op het kampterrein gehad. Daarna 
hebben we Kubb, voetbal en Hollandse Leeuwen gedaan op een veldje waar na 
elke 2 schoten de bal in de bosjes belandde. 

Na de geslaagde doop hebben we avond gegeten. Maar omdat we niet snel 
genoeg waren, moesten we tijdens het opstellen nog genieten van onze heerlijke 
kipburgers. 

Na het opruimen werden we uit de tent gehaald en hebben we de dropping 
gedaan. Ik weet niet hoe we het hebben gedaan, maar we hebben allebij even snel 
gelopen. We staan nu gelijk met de punten. 

Na het opstellen hebben we letterlijk gestreden bij Jan de Bond. Helaas hebben we 
dit spel verloren. Toch hebben we het weer goed gemaakt tijdens de inspectie 
toen wij de keuken super netjes hadden opgeruimd :). 

De Kieviten
Groeten,

Na de lunch is een deel van de groep naar het speelveld gegaan een hebben de 
kinderen die al gedoopt waren zich voorbereid op de doop van 10 kinderen en 2 
leidingen. 

 

De Zwaluwen

Dinsdag 23 juli

Maandag 22 juli
Deze ochtend begonnen we met corvé en hebben we de wc’s schoon gemaakt. 
Daarna hebben we zonnewijzers geknutseld en is Yara aangekomen. 

We hebben nog even gezwommen en gevaren met de vlotten en hebben toen de 
vlotten weer uit elkaar gehaald en alles terug gebracht naar het kampterrein. We 
hebben lekker avond gegeten en nog wat spellen gedaan rond het kampvuur.

Na het knutselen hebben we ons klaar gemaakt voor het vlotten bouwen op de 
Dobbelplas. We moesten de tonnen voor het vlot en de kar met de pionierpalen 
naar de plas brengen. Met veel moeite en geklooi, is het ons toch gelukt. We 
hebben hard gewerkt en ook nog is veel geleerd. Toch is het de Kieviten gelukt en 
we hebben deze wedstrijd gewonnen. 

Groetjes,

Zoals elke ochtend begonnen we de dag met ontbijten. Na het ontbijt hebben we 
lunch paketten gemaakt voor de hike. Toen zijn we half 10 vetrokken in patrouilles 
en is de hike van start gegaan. We hebben ver gefietst in de hitte. Ondanks dat het 
zo heet was, was het toch nog onwijs leuk. 
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Onderweg zijn we naar Vlietland geweest en daar hebben we gezwommen en 
gespeeld in een water speeltuin. Daarna zijn we doorgefietst naar onze slaapplek 
op een boerderij waar de meest van onze tijd met baby katjes hebben gespeeld.

De Kieviten!

Woensdag 24 juli

Het was ook deze dag weer heel warm. Bij de 1e post was alles nog goed maar 
toen we bij de 2e post aankwamen zijn er 4 mensen flauwgevallen door 
oververhitting en niet genoeg drinken. We waren bij een boerderij en toen we 
daar al zo’n uur waren zijn we de koelcel in gezet. 

Tom was 1 van de flauwgevallen mensen en voor hem is dan ook de ambulance 
gekomen voor de controle. Uiteindelijk is hij ook naar de 1e hulp gegaan. Voor 
degene die niets hadden is er een zwembad geregeld om even af te koelen. 

Bij Wiebe hebben gegeten en daarna zijn we weer terug gegaan naar het kamp. 
Toen we daar kwamen waren alle 
achtergebleven kinderen bij de 
boerderij + Tom weer terug en was 
iedereen weer gerustgesteld. We 
hebben het niet te laat gemaakt omdat 
iedereen moe is van de hitte.

van de Zwaluwen!

Groeten,

Vandaag werden we wakker op een boerderij. We hebben afgelopen nacht onder 
de sterren hemel geslapen, en gaan weer verder met de hike. Na wat gegeten te 
hebben, geknuffeld te hebben met de kittens, hebben wij de volgende opdracht 
gekregen. De beide patrouilles zijn op de fiets gestapt en de 2e dag van de hike 
was begonnen. 

Groeten 

Donderdag 25 juli
Vandaag werden we allemaal wakker in onze tenten. Na het ontbijt was het tijd 
voor het PL-spel. Het was een wedstrijd tussen de patrouilles met spelletjes en een 
quiz. Uiteindelijk hebben de Zwaluwen de prijs als eerste gevonden. 

-Kieviten!

Daarna gingen we lunchen. We maakte toost. Na de lunch gingen we naar de 
Dobbeplas. We hadden twee ballen bij ons. Tygo die was gisteravond weer weg 
gezakt, dus die was wel naar huis gegaan. 

Vrijdag 26 juli
Vandaag was het onze laatste hele dag. De Kieviten hadden corve dus hadden wij 
meer tijd om op te ruimen voor de inspectie. Na dat hadden we tijd om onze acts 
voor de bonte avond bedenken.

S’ avonds werden Claudia en Jara samen gedropt en ook de PL’s en APL’s zijn 
gedropt. Voor de PL’s was het ongeveer 4 km lopen. Toen de PL’s en APL’s terug 
waren viel Eva flauw en eerder in de avond nog 2 kinderen. Iedereen ging slapen 
en toen was er eindelijk rust. 

Na de lunch gingen we naar het videogame museum wat meer een arcade hal was 
dan een museum. Na de arcade werdt er boodschappen gedaan. De Zwaluwen 
aten kipwraps en de Kieviten hadden vegatarische gevulde paprika. Het 
vegatarische was iets speciaals voor Jara. 
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was begonnen. 

Groeten 
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voor het PL-spel. Het was een wedstrijd tussen de patrouilles met spelletjes en een 
quiz. Uiteindelijk hebben de Zwaluwen de prijs als eerste gevonden. 

-Kieviten!
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Dobbeplas. We hadden twee ballen bij ons. Tygo die was gisteravond weer weg 
gezakt, dus die was wel naar huis gegaan. 

Vrijdag 26 juli
Vandaag was het onze laatste hele dag. De Kieviten hadden corve dus hadden wij 
meer tijd om op te ruimen voor de inspectie. Na dat hadden we tijd om onze acts 
voor de bonte avond bedenken.

S’ avonds werden Claudia en Jara samen gedropt en ook de PL’s en APL’s zijn 
gedropt. Voor de PL’s was het ongeveer 4 km lopen. Toen de PL’s en APL’s terug 
waren viel Eva flauw en eerder in de avond nog 2 kinderen. Iedereen ging slapen 
en toen was er eindelijk rust. 

Na de lunch gingen we naar het videogame museum wat meer een arcade hal was 
dan een museum. Na de arcade werdt er boodschappen gedaan. De Zwaluwen 
aten kipwraps en de Kieviten hadden vegatarische gevulde paprika. Het 
vegatarische was iets speciaals voor Jara. 



Lars H en Tom zij gingen iets tekenen en 
wij gingen het raden. Toen was er een 
quiz en na dat kwam Vrijdag met Eva en 
Lars. Toen de spiegel. Daarna kwamen ik, 
Fien en Tessa weerwolfen met de groep. 
De eennaarlaatste waren Tom en Floor 
met een quiz en als allerlaatste Yara en 
Claudia met hun Swingo. Daarna gingen 
de vaders van Floor en Lars B gitaar 
spelen. Na al dat gingen we lekker slapen.

Zaterdag 27 juli

Toen de dieplader ingeladen was hebben we met zijn allen geluncht en nog een 
laatste controle rondje over het terrein gelopen. Vervolgens zijn we met de auto 
teruggereden naar het clubhuis. 

 

Na de gezellige bonte avond van gisteren zijn we vandaag op tijd opgestaan om 
ons klaar te maken voor de terugtocht. Direct na het ontbijt zijn de patrouilles en 
de leiding aan de slag gegaan met het afbreken van de keukens en tenten. Dit ging 
lekker rap, dankzij het feit dat veel Scouts gisteren alvast hun spullen netjes 
opgeruimd hadden. 

Heel veel groetjes van de Zwaluwen!

Al aangekomen op het clubhuis moesten nog even alle materialen uit de dieplader 
uitgeladen en opgeborgen worden. Gelukkig waren er bij terugkomst genoeg 
ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s om even een handje te helpen.

Na het zwemmen hadden we tijd om onze acts af maken. En toen gingen we eten. 
We aten groente met vlees en brood. Toen hoorde we onweer. We wachte dus 
nog even af. En toen was de bonte avond. 

Groetjes namens de leiding!

En zo was zomerkamp 2019 al weer voorbij. Een week vol spanning, avontuur en 
vooral veel lol. Met een voldaan gevoel kunnen we dit seizoen afsluiten en met 
hoge moed gaan we na de vakantie het nieuwe seizoen weer in!

Tot slot hebben we voor de laatste keer van het seizoen opgesteld. Naast een paar 
huishoudelijke mededelingen was dit ook een mooi moment om afscheid te 
nemen van Wiebe, wie zijn laatste seizoen bij de Scouts achter de rug heeft. We 
hebben hem hartelijk bedankt voor al zijn jaren inspanning en veel succes gewenst 
in zijn volgende rol in de activiteiten commissie. 

- Toon, Wiebe, Stan, Jonah, Yara, Claudia en Jelle
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DE EXPLORERS

We stonden bij de herfst dropping ook op een post, waar beschuit  moest worden 
gefloten. Na vele uren was dit toch wat lastiger dan gedacht..
Ook kokkerellen wij wel eens wat. We hebben zowel wafels als een appeltaart 
gebakken boven een kampvuur, beide waren een succes. Bij de derde poging om 
kruidnoten te maken was het echter geen groot succes...

De 4 nieuwe leden werden feestelijk ontvangen en ‘overgevlogen’. Het 
overvliegen voor de Explorers bestond uit een quiz waarmee we attributen 
konden winnen die we bij de volgende opdrachten moesten gebruiken.

De afgelopen weken hebben wij veel verschillende dingen gedaan en er zijn veel 
Explorers bijgekomen en weggegaan. Wel 4 nieuwe explo's  zijn bij de groep 
gekomenen en 7 doorgestroomd naar de volgende speltak.  

De nieuwe explo's zijn nu nog, tegen traditie in, trui/uniform-loos, want er was 
jammer genoeg iets misgegaan met de opdruk. 

Bericht van:
In ons hok is inmiddels ook het een en ander veranderd, we hebben een nieuwe 
muurschildering (gemaakt door de getalenteerde Joep en Kyra ) en er is een 
nieuwe TV. Daar blijft het echter niet bij, we zullen zeker nog het een en andere 
veranderen. Er wordt veel gelachen en muziek geluisterd. Ook is er al onderzoek 
gedaan voor het zomerkamp en de activiteit bij het houthak weekend.

Sinterklaas surprises komen uiteraard 
aan bod, evenals gezellig met zijn allen 
gourmetten bij de kerst. Genoeg leuks 
op de planning dus. We vervelen ons 
zeker niet op de vrijdag. ;)

Tip tap top mijn inkt is op , tot de 
volgende Yell
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DE ZEEVERKENNERS

Zomerkamp

De 2daagse was ook dit jaar van de partij, het houdt in dat de zeeverkenners alles 

In de zomervakantie zijn ook de zeeverkenners van scouting ‘63 op zomerkamp 
geweest. Samen met scouting de paauw uit Wassenaar hebben ze zich een week 
lang op de kaag vermaakt. Naast zeilen is er kampvuur gemaakt, was er een 2-
daagse en is er vooral heel veel gezwommen. 

Helemaal in thema werden we de eerste 
nacht ontvoerd en gedropt door gangsters 
in het centrum van Sassenheim. Aan ons de taak om midden in de nacht terug zien 
te komen naar onze tenten. Na een verkeerde kaart en twee te water gelaten 
riemen wisten we toch de weg terug te vinden. Dat bleek moeilijker dan gedacht 
aangezien er toch niet heel veel licht is op de Kaag. Het centrum van Leiden is ook 
bezocht, waarbij we twee opdrachten kregen die we moesten uitvoeren. Een 
daarvan was verstoppertje spelen met de sleper de Westenwind en de ander was 
foto's reproduceren van de leiding die ze eerder op de dag gemaakt hadden. 

Bericht van:



DE ZEEVERKENNERS

Zomerkamp

De 2daagse was ook dit jaar van de partij, het houdt in dat de zeeverkenners alles 

In de zomervakantie zijn ook de zeeverkenners van scouting ‘63 op zomerkamp 
geweest. Samen met scouting de paauw uit Wassenaar hebben ze zich een week 
lang op de kaag vermaakt. Naast zeilen is er kampvuur gemaakt, was er een 2-
daagse en is er vooral heel veel gezwommen. 

Helemaal in thema werden we de eerste 
nacht ontvoerd en gedropt door gangsters 
in het centrum van Sassenheim. Aan ons de taak om midden in de nacht terug zien 
te komen naar onze tenten. Na een verkeerde kaart en twee te water gelaten 
riemen wisten we toch de weg terug te vinden. Dat bleek moeilijker dan gedacht 
aangezien er toch niet heel veel licht is op de Kaag. Het centrum van Leiden is ook 
bezocht, waarbij we twee opdrachten kregen die we moesten uitvoeren. Een 
daarvan was verstoppertje spelen met de sleper de Westenwind en de ander was 
foto's reproduceren van de leiding die ze eerder op de dag gemaakt hadden. 

Bericht van:



Tijdens de hittegolf bestond het 
programma voornamelijk uit 
dobberen, zwemmen, 
waterballonnen schieten en in de 
schaduw chillen. Niks moet, niksen 
mag. Drie avonden hebben de 
bakken omstebeurt voor de hele 
groep gekookt, zo is er pasta 
pesto, risotto en burritos gemaakt!  
Ook hebben we een pizza oven 
gemaakt waarmee we onze eigen 
pizza’s konden maken. 

zelf moeten regelen. Het eten, je slaapspullen, de keuken en alle kinderen moeten 
in de drie lelievletten passen. Een kleine puzzel maar met succes, iedereen heeft 
(na het lenen van een aansteker) heerlijk gegeten en geslapen in de boten. Als 
ontbijt werden er pannenkoeken gemaakt en toen was het weer tijd om terug te 
keren. 

Iedereen mocht zijn eigen pizza 
zelf beleggen met wat hij het 
lekkerste vond. Na een paar dagen 
siësta houden, waren we een 
beetje uitgekeken op de schaduw 
en besloten we een lelievlet om te 
draaien in het water en het als een 
waterspeeltoestel te gebruiken. 
Wat een plezier kan je daarmee 
maken!  Naast al deze speciale 
dingen is er vooral veel gezeild en 
heeft iedereen leren wrikken en 
trossen gooien. Als ik het aan de zeeverkenners vroeg wat het leukste was kreeg ik 
de volgende antwoorden: aan een monobrauw friemelen, vla eten, rip de flamingo, 
Disneymuziek, en hij wordt rood, stelletje incapablo's en Miel monteur. 

Vlug maakten de Junioren hun zeilboten vaarklaar en gingen ze op zoek naar zilver. 
Met de zeilboot moesten ze verschillende posten langs waarbij dukaten verdiend 
konden worden, maar ze moesten wel eerst laten zien dat ze goede piraten waren. 
Zo moesten ze hinkelen met een houten been, ankerwerpen, erwtenkanon 
schieten een poolnoodle zwaardvechten. Zo werd er een hele schat bij elkaar 
verzameld.

In oktober op zaterdag en zondag vond op Koudenhoorn (Warmond) het jaarlijkse 
Junioren Waterkamp (JuWaKa) plaats. Het JuWaKa is een kamp waaraan Junioren 
(10 t/m 12 jaar) uit de hele regio deelnemen. Dit jaar waren er ruim 50 Junioren uit 
Noordwijk, Hillegom, Leiden en Leimuiden. Ook de Junioren van Tjarda 
Sassenheim – Warmond waren weer van de partij.`

Net nadat de kampleider het JuWaKa officieel geopend had, strompelde er een 
piraat het terrein op. Het strompelen – zo vertelde de piraat die zich voorstelde als 
Kapitein Dolfijn – kwam door een gevalletje “zeebenen” en had niets te maken 
met fles rum die hij overal mee naartoe nam… Kapitein Dolfijn vertelde zijn 
ijzingwekkende verhaal. Een deel van zijn bemanning was onder leiding van 
Kapitein Nepbaard aan het muiten geslagen, en had hem en zijn bemanning 
overboord gegooid en zijn schip en schat gepikt. Kapitein Dolfijn was de enige 
overlevende. De Kapitein vroeg om hulp aan de Junioren nodig om genoeg 
zilveren dukaten te verzamelen om een nieuw schip te kunnen kopen.

Juwaka
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Met genoeg zilver om een nieuw schip te kopen wilde Kapitein Dolfijn nog maar 
één ding, wraak op Kapitein Nepbaard. Daarom vroeg Dolfijn de Junioren 
zondagochtend om met hem mee te gaan en Kapitein Nepbaard voor altijd 
onschadelijk te maken. Vlug zeilden de Junioren naar de schuilplaats van Kapitein 
Nepbaard. Maar helaas, hij zag de Junioren aankomen en vluchtte weg met een 
bijbootje. Het enige wat hij achterliet was een kist met daarin een nepbaard… 
Kapitein Dolfijn was dolblij, Nepbaard was weg, en hij had genoeg geld voor een 
nieuw schip en een nieuwe bemanning.

Overvliegen

’s Avonds ging het nog bijna mis. Kapitein Nepbaard en zijn matrozen wilden de 
schat stelen. Maar de Junioren waren slimmer. Ze smokkelden de schat, dukaat 
voor dukaat, over het pikdonkere eiland naar Kapitein Dolfijn. Zelfs al waren de 
meeste Junioren (en sommige leidingleden) wel een beetje bang, want ’s nachts is 
Koudenhoorn wel héél donker…

Het was een geslaagd weekendkamp voor alle leiding en Junioren. En de Junioren 
hadden toch maar mooi Kapitein Dolfijn geholpen. En of we ooit nog iets horen 
van Kapitein Nepbaard? Wie zal het zeggen.

Dit jaar zijn er dolfijnen overgevlogen naar de zeeverkenners. Bij het overvliegen 
werden ze met zijn alle in een boot gezet en naar de overkant van de ringvaart 
gesleept. Daar moesten de dolfijnen al samenwerkend weer terug zien te komen. 
Hierbij mochten ze zeilen, roeien en wrikken. 

Nu de dolfijnen zeeverkenners zijn geworden bij het overvliegen was het natuurlijk 
ook nodig om ze te installeren om ze er officieel bij te laten horen. Het installeren 
is gedaan door onze penningmeester Mart. Naast de dolfijnen zijn ook de 
Dolfijnen leiding Linda en Daan geïnstalleerd als leiding en Wouter als 
Zeeverkenner leiding.

Installatie
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Het Bestuur

OUDERS GEZOCHT!

Stagecoördinator:     Theo Termeulen   06-54288455  
Ledenadministratie:      Marion Obdeijn      0172-509797  

  
Speltakbegeleider:    Theo Termeulen    06-54288455
Algemeen lid:   Karin Tukker   06-36157613

Voorzitter:     Wolf Weymiens      06-36106981   
Penningmeester:     Mart van der Meer     06-45030249  
Secretariaat:      Tamara Hillenaar     06-34213501   

!
 

Harry Haardhout:     Jelle van den Berg     06-52472136  
De verkoop van haardhout is een belangrijke inkomstenbron voor Scouting ‘63, en we 
kunnen zeker nog mensen gebruiken die dit af en toe eens willen wegbrengen. 

Karel Klus:        Mike de Boer       06-29591206 
Een kapotte lamp, een verstopte afvoer, noem maar op. Onze materiaalcommissie heeft 
zijn handen vol aan al deze kleine en grote klussen, dus alle hulp is welkom. 

Kees Kampeer:     Jelle van den Berg     06-52472136  
Voor al onze kampen is het natuurlijk belangrijk dat onze tenten en kampmaterialen in 
goede conditie zijn. Hopelijk kunt u helpen om dat in de gaten te houden. 

 

Gerrit Grasmaaier:     Pirmin de Graaf      06-38175295 
In de zomermaanden moet ons gras eens per week worden gemaaid met onze prachtige 
maaitractor. Door in toerbeurt te maaien is deze klus zo geklaard.  

 

 

De leiding van Scouting ‘63 verzorgt elke week weer leuke programma’s voor uw 
zoon en/of dochter, maar om de scouting echt draaiend te houden zijn er op en 
om het clubhuis ook veel andere dingen die moeten gebeuren. En daar kunnen 
wij uw hulp heel goed bij gebruiken. Dus contacteer alstublieft geheel vrijblijvend 
eens een van de onderstaande personen voor wat meer informatie over de bijbehorende  
acties. En vergeet niet: alle beetjes helpen! 

Annie Activiteit:     Tamara Hillenaar      06-34213501 
Het boerenkoolfeest, de herfstdropping, en ga zo maar door. Er wordt elk jaar weer veel 
georganiseerd voor onze leden, en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. 



Het Bestuur

OUDERS GEZOCHT!

Stagecoördinator:     Theo Termeulen   06-54288455  
Ledenadministratie:      Marion Obdeijn      0172-509797  

  
Speltakbegeleider:    Theo Termeulen    06-54288455
Algemeen lid:   Karin Tukker   06-36157613

Voorzitter:     Wolf Weymiens      06-36106981   
Penningmeester:     Mart van der Meer     06-45030249  
Secretariaat:      Tamara Hillenaar     06-34213501   

!
 

Harry Haardhout:     Jelle van den Berg     06-52472136  
De verkoop van haardhout is een belangrijke inkomstenbron voor Scouting ‘63, en we 
kunnen zeker nog mensen gebruiken die dit af en toe eens willen wegbrengen. 

Karel Klus:        Mike de Boer       06-29591206 
Een kapotte lamp, een verstopte afvoer, noem maar op. Onze materiaalcommissie heeft 
zijn handen vol aan al deze kleine en grote klussen, dus alle hulp is welkom. 

Kees Kampeer:     Jelle van den Berg     06-52472136  
Voor al onze kampen is het natuurlijk belangrijk dat onze tenten en kampmaterialen in 
goede conditie zijn. Hopelijk kunt u helpen om dat in de gaten te houden. 

 

Gerrit Grasmaaier:     Pirmin de Graaf      06-38175295 
In de zomermaanden moet ons gras eens per week worden gemaaid met onze prachtige 
maaitractor. Door in toerbeurt te maaien is deze klus zo geklaard.  

 

 

De leiding van Scouting ‘63 verzorgt elke week weer leuke programma’s voor uw 
zoon en/of dochter, maar om de scouting echt draaiend te houden zijn er op en 
om het clubhuis ook veel andere dingen die moeten gebeuren. En daar kunnen 
wij uw hulp heel goed bij gebruiken. Dus contacteer alstublieft geheel vrijblijvend 
eens een van de onderstaande personen voor wat meer informatie over de bijbehorende  
acties. En vergeet niet: alle beetjes helpen! 

Annie Activiteit:     Tamara Hillenaar      06-34213501 
Het boerenkoolfeest, de herfstdropping, en ga zo maar door. Er wordt elk jaar weer veel 
georganiseerd voor onze leden, en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. 



Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze site of 
facebookpagina of mailen naar het onderstaande emailadres: 

   Kerklaan 102

 Website:  www.scouting63.nl

   Scouting ‘63

   2451 CH Leimuiden

 Facebook:    www.facebook.com/scouting63
 Email:  info@scouting63.nl 

Ruimte voor adressering
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