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Vanuit
het bestuur
De herfst is nu echt begonnen en tijdens het schrij
ven van deze redactionele bijdrage van het bestuur
hebben wij net in Nederland de zwaarste herfststorm
sinds 1990 achter de rug, het is dus niet zo raar dat
deze brulboei in het teken staat van de vele herfst
activiteiten die er bij de groep plaatsvinden/vonden.
Halloween, JOTA-JOTI en de SCOUT-INN allemaal komen zij voorbij in
de herfsteditie van de brulboei. Een compliment gaat daarom zeker uit
naar alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat de van Wassenaer van Obdam
een levendige scoutingvereniging blijft die midden in de Wassenaarse
samenleving staat.
Namens het bestuur en de stafleden,
Patrick Robijn
Verenigingsvoorzitter
scoutinggroep van Wassenaer van Obdam
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Huis- en spelregels

Algemene afspraken
Bij de scouting hebben we net zoals bij andere verenigingen een aantal regels die
belangrijk zijn om uw kind een zo leuke mogelijke tijd te bezorgen. Helaas merken
we dat het te vaak voorkomt dat deze regels niet altijd worden nageleefd, dit
vinden wij erg jammer! Zeker aangezien andere kinderen en ouders zich hier wel
netjes aan houden!!

Opkomsttijden
Het gebeurt regelmatig dat de speltakken met maar de helft van het aantal
kinderen begint als waarmee wordt geëindigd. De bevers en welpen beginnen
bijvoorbeeld om 14:00 uur maar om 14:05 uur komen er regelmatig nog kinderen
naar binnen gerend, dit is niet alleen vervelend voor de jeugdleden en stafleiding
maar ook voor het kind zelf. Hij/zij heeft de opening gemist, maar vaak ook de
inleiding over de opkomst. Dit is voor de spelbeleving van het kind niet leuk.
Kunt u proberen om u kind tussen 13:45 uur en 14:00 uur te brengen, zodat de
leiding op tijd kan openen en sluiten?

Afmelden
Wanneer u kind(eren) niet kom(t)(en) meldt dit dan aan de desbetreffende
speltakleiding. Dit kan door te mailen naar onderstaand mailadressen:
bevers@vwvo.nl - welpen@vwvo.nl - landscouts@vwvo.nl - zeeverkenners@vwvo.nl
Doe dit wel uiterlijk de donderdag voor de opkomstdag i.v.m. de voorbereidingen
die de leiding op vrijdag of zaterdag moeten doen.

Verjaardagskalender
November

IlDerk Heyster 24 november (bevers)

December

Floris van Adrichem 4 december (welpen)
Marieke Ros 4 december (bestuur)
Jeamy Westgeest 10 december (welpen)
Thomas Muilerman 23 december (welpen)
Emiel Enthoven 27 december (welpen en landscouts)
Guido van der Salm 31 december (lid ondersteuningsteam)

Januari

Nadia van Haandel 1 januari (welpen)
Cato de Boo 2 januari (welpen)
Eleanor Luijkx 6 januari (welpen)
Auke Stoffel 14 januari (bevers)
Willemine Ridderhof 19 januari (bestuur)
Wessel de Groot 28 januari (landscouts en zeeverkenners)
Esmee Franken 30 januari (welpen)
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Bevers
Wist je dat!!
•

De bevers op 12 oktober een vossenjacht hebben
gehad samen met de andere scoutinggroepen in Wassenaar!!

•

Het thema hiervan de herfst was!!

➢
➢
•

De bevers op zoek moesten naar een paddenstoel, beer, konijn,
heks en nog veel meer vossen

➢
•

Er op zaterdag 9 november weer tijd is voor de installatie van
onze nieuwe leden

➢
•

Dit altijd een hele happening is en we er ook deze keer weer
iets leuks van gaan maken!!!

➢
•

De bevers op 23 november met de lelievletten van de zeeverkenners naar de
haven gaan om de intocht van sinterklaas van dichtbij mee te maken

•

De bevers van Scouting Willibrord en Scouting van Woesik
net zoals vorig jaar ook weer meevaren

➢

Gezocht nieuwe beverleiding M/J!!
Dus heeft u een zoon/dochter, neef /nicht of andere familieleden of vrienden
die het leuk vinden om beverleiding te worden dan kunt u altijd e-mailen naar
bevers@vwvo.nl.
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Jota/Joti
Elk jaar in het 3e weekend van oktober, vindt het grootste wereldwijde
scouting evenement plaats, de Jamboree on the Air/Internet. Doel van
de activiteit is, om via internet en via amateur-radio in contact te komen
met scouts van over de hele wereld.
Bij onze groep is het inmiddels traditie,
om hier een weekendkamp van te maken
voor alle speltakken. Op vrijdag 18 oktober werd er door een klein groepje leiding
en anderen begonnen met de bouw van
een toren die als zendmast zou gaan
dienen. Door een goed doordacht ontwerp
lukte het om met minimale menskracht
die toren ongeveer af te hebben voordat
om 7 uur ‘s avonds het weekend begon
voor de zeeverkenners en landscouts. Zij
konden zich bezig houden met chatten
via ScoutLink, een speciaal netwerk voor
scouts om met andere scouts in contact
te komen, of wat ze verder maar wilden
doen op de computers. De leiding was inmiddels druk bezig met allerlei voorbereidingen voor de rest van het weekend.
Zaterdag begon het weekend dan ook voor de bevers en welpen. En bovendien
kwam zendamateur Henk Smits (PE1KFC) met zijn apparatuur, om het “Jamboree
on the Air” gedeelte te verzorgen.
Per speltak werd mee gedaan aan een landelijk spel, waarbij via allerlei spellen,
die met communicatie, techniek of met het internationale karakter van Scouting
te maken hadden, een mysterie werd opgelost. Natuurlijk werd daarbij ook gebruik gemaakt van de radio-zender en het internet. Aan het eind van de middag
wisten we, dat het ging om een zeemeermin, die door een boze heks betoverd
was en niet terug kon naar de zee.
‘s Avonds bij het kampvuur – wat een virtueel geprojecteerd computer kampvuur werd vanwege het weer – ontmoetten we de zeemeermin in het echt, en
probeerden we te achterhalen, wat het motief van die heks zou kunnen zijn. Wel,
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onze zeemeermin bleek krachten te hebben om het water te beheersen, en de
zee-heks wou die krachten voor zichzelf.
Als nachtspel gingen we de zeemeermin op een brancard naar de vijver brengen,
waar bij volle maan de betovering verbroken kon worden. Maar helpers van de
heks probeerden aan te vallen, dus we gingen onderdelen smokkelen voor een
computergestuurd beveiligingssysteem, en toen dat gelukt was, kon de zeemeermin dan eindelijk terug naar de zee. En wij konden terug naar ons bed.
Op zondag gingen we tenslotte nog even op internet en “on the air”, en we
gingen een val bouwen om de heks te vangen. Natuurlijk lukte dat, en konden we
het weekend gerust weer afsluiten.
David/Akela

Ik Dagmar ga vertellen wat Jota-Joti is.
Jota-Joti is een kamp.
Je maakt kennis dmv radiocontact met andere
scouting groepen.
Je gaat één nachtje slapen.
Het is altijd heel gezellig.
Het spannenste vind ik het nachtspel.
Onze scouting groep pioniert altijd een zendmast.
Die is altijd héél hoog en groot.
We houden ook kampvuur en gaan dan leuke dingen doen.
We hebben altijd een thema en deze keer was het
over een zeemeermin.
Dagmar Ros/jeugdlid welpen
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Welpen
Na de zomervakantie zijn de welpen
natuurlijk weer van start gegaan. We kregen
gezelschap van een paar oudste bevers die over vlogen: Alice, Eleanor,
Jenna, Leendert, Niels en Sam, en ook van buiten af kwamen er weer
nieuwe kinderen bij: Bas, Marijn, Jilles en Daphne. Dus al met al zit het
er weer gezellig vol.
Een overgang naar de verkenners en landscouts was er nog niet meteen, maar
de oudste welpen zijn al wel gaan kijken bij die andere speltakken, en mogen binnenkort kiezen of ze over gaan.
Ook de leiding kreeg er iemand bij: Hathi, die vorig jaar ook al een aantal keer geweest was, heeft besloten voor vast te komen. Ze kan er nog niet elke week zijn,
maar wel zo vaak mogelijk. Daarmee zitten we nu dan op 5 leiding (maar meer is
zeker nog welkom).
We hebben ook een bezoek gebracht aan de open dag van de brandweer, en
natuurlijk hebben we mee gedaan aan het JOTA-JOTI weekend waarover elders in
deze brulboei meer te lezen is. En verder natuurlijk de gebruikelijke welpenactiviteiten zoals kanoën, hutten bouwen of levend stratego. Kortom, het was weer
gezellig druk de afgelopen weken.
David/Akela

Gezocht nieuwe welpenleiding M/J!!
Dus heeft u een zoon/dochter, neef /nicht of andere familieleden of vrienden
die het leuk vinden om welpenleiding te worden dan kunt u altijd e-mailen naar
welpen@vwvo.nl
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Jeugdlid stelt zich voor!!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep?
Sophie van Ede, 5 jaar, Bevers.

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Ik vind het leukste dat we tikkertje gaan doen!

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp?
Het leukste vond ik dat ik ’s avonds lekker mocht blijven.
Ik vond het logeren gaaf!!!!

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst?
Annemaria-Koekoek.

Vraag 5
Antwoord:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur)?
Tante Silvia (die woont in Zwitserland!)

Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport?
Dansen, tekenen en woorden leren schrijven.

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Pannenkoeken met stroop, poffertjes en patatjes met mayonaise.

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn?
Iedereen goed helpen.

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst?
Iemand staat in het midden (de rest in cirkel eromheen), die gooit
dan een bal naar iemand en die gooit terug. Dan gooit diegene uit
het midden weer naar iemand anders.

de Brulboei - Herfst 2013 | 9

Jeugdlid stelt zich voor!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep?
Floris van Adrichem, 9 jaar, welpen

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
De spelletjes

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan
zomerkamp of weekendkamp?
Ik ben nog niet mee geweest

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst?
levend stratego

Vraag 5
Antwoord:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1
dag (beroemdheid of scoutingfiguur)?
Minecraft man

Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport?
Zeilen, hockey

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Lasagne

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn goed?
In de natuur kunnen overleven

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst?
Kanoen
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Jeugdlid stelt zich voor!!!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep?
Stijn, 12 jaar en landscouts.

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Dat je er samen met anderen leuke dingen doet,
die je soms niet thuis kan.

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp?
Dat we met Halloween van de tafels mochten eten;
zonder bord of bestek!

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst
Ik vind het erg leuk om levend stratego of een groot spel te doen.

Vraag 5

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur)?
Ik zou wel voor een dag geheim agent tijdens een missie willen
zijn. En ik kan natuurlijk geen naam noemen, want die is geheim☺.

Antwoord:
Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport?
Hockey, zwemmen en natuurlijk scouting!

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Pizza.

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn?
Dat je vriendelijk en aardig tegen de anderen doet, en dat je goed
mee doet.

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst?
Zelf een spel maken.
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Jeugdlid stelt zich voor!!
Vraag 1
Antwoord

Naam, leeftijd en groep?
Lisanne, 15 jaar, zeeverkenners

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Het zeilen

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp?
Mijn leukste kamp was het eerste zeilkamp met de verkenners in
Friesland.

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst?
Het zeilen is het leukste.

Vraag 5
Antwoord:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag?
(beroemdheid of scoutingfiguur)
Een chocoladefabriek eigenaar.. Chocola is heilig!!

Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport?
Naast zeilen doe ik tennis en heb ik tekenles

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Chocola!!

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn?
-

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst?
-
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Scout-in
Jullie hebben het wel gemerkt, dat in het weekend van 20-22 september
er geen scouting opkomst was. Maar waarom eigenlijk? Wel, in dat week
end was een groot deel van de leiding naar de Scout-in, een landelijk
weekendkamp voor leiding.
Deze keer kon je er al op vrijdagmiddag heen, en dat deden we met een paar
mensen ook. Wel zo makkelijk om een plekje voor de tent te zoeken als het nog
licht, en nog niet al te druk is. De rest van onze groep kwam later, aan het begin
van de avond. Wat nog een kleine speurtocht opleverde om een verkeerd gelopen
groepje terug te vinden ergens tussen de weilanden, maar uiteindelijk waren we
er dan allemaal.
Vrijdagavond was er de opening, en daarna was het tijd voor gezelligheid in de
feesttenten, en rondlopen om te zien of we nog bekenden van andere groepen
tegen kwamen.
Zaterdag was het tijd voor het leerzame gedeelte van de scout-in. Van te voren
hadden we ons kunnen opgeven voor allerlei workshops, om wat bij te leren over
allerlei dingen die met scouting te maken hadden. En tussen je workshops door,
kon je overal rondkijken, bij informatiestands over spel, landelijke activiteiten,
etc., of even binnenlopen bij andere workshops, om te kijken of daar nog plaats
was. Op het terrein was ook een scoutshop, handig om eens te kijken om wat er
allemaal te koop was; zo heeft de landscouts leiding eens goed gekeken naar
allerlei soorten tenten.
Op zaterdagavond was er van alles te doen, met optredens bij het grote podium
en in de diverse feesttenten, want gezelligheid moet er natuurlijk ook zijn.
Zondagochtend hadden sommigen nog een workshop, anderen gingen uitslapen,
of nog wat rondkijken op het terrein. Ook gingen we de tent al vast opruimen en
naar de auto brengen, en daarna was het tijd voor de afsluiting, door scoutingcabaret “Bij Voorbaat Sorry”, die met leuke liedjes en sketches scouting en de
scout-in eens van wat andere kanten lieten zien.
Al met al was het weer een zeer geslaagd weekend.
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Halloween

Op zaterdag 2 november werd er weer gegriezeld om de scouting. Ruim
50 griezels kwamen er op deze halloweenactiviteiten af, waaronder een
aantal introducé. Na de modeshow waarbij alle griezels lieten zien hoe
ze gekleed waren was het tijd voor de maaltijd. Deze keer mocht ieder
een weer lekker met zijn handen eten. Kippenpoten, knakworstjes, patat
en sla en groente waren op de tafels gegooid zodat iedereen zelf kom
pakken wat hij/zij wilden.
Dit werd een extra uidaging toen de stop doorsloeg vanwege de frituurpannen
die aanstonden. Na de maaltijd werden de 50 griezels in 5 groepjes verdeeld.
Door verschillende kleuren breekstaafjes konden de griezels zien in welk groepje
ze zaten. (groen,rood,geel oranje en blauw) In het bos konden de verschillende
groepjes ingrediënten verdienen voor een magisch toverdrank.
Nadat de verschillende groepjes de verschillende ingrediënten hadden verdiend
door het doen van activiteiten zoals, snoephappen in meel, geblinddoekt een
parkoers volgen en het sluipspel, was het weer tijd om terug te gaan naar het
clubhuis. Op het clubhuis werden er vervolgens griezelverhalen verteld en verzonnen. Het laatste half uurtje was er nog tijd voor verstoppertje. Dit is een leuk en
apart gezicht, zeker als je het in het donker doet met zo’n 50 kinderen.
Al met al was het een griezelig, gezellig en donkere avond
Patrick
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Landscouts
Bij de landscouts is geen week hetzelfde. De
ene week zijn ze druk bezig met vuur maken en
de andere week leren de landscouts hoe ze een
tent opzetten. Op vrijdag 4 oktober kregen de landscouts daarnaast ook
nog eens bezoek van de oudste welpen. De welpen die in januari 2014 of
september 2014 overvliegen mochten een avondje proefdraaien bij de
landscouts en meteen vielen zij met de neus in de boter, het thema was
namelijk scout-in junior.
De leiding had van te voren verschillende workshops voorbereidt waaruit de
landscouts mochten kiezen: Primitief vuur maken, leren hoe je een groot spel
bedenkt en de workshop krantenartikel/persbericht schrijven. De landscouts
mochten kiezen uit twee workshops en tussendoor was er tijd voor een limonadepauze. Na de limonadepauze kregen de landscouts dan de gelegenheid
om hun twee workshop te volgen. Omdat de landscouts de leeftijd hebben om
steeds meer zelfstandig te doen worden de leiding niet meer gezien als leiding
maar als begeleiding. Zodat de oudere scouts dan de jongere landscouts kunnen
leren wat er van een landscout wordt verwacht.
Bij de landscouts is er nog ruimte voor nieuwe leden.

Gezocht nieuwe landscoutsleiding M/J!
Dus heeft u een zoon/dochter, neef /nicht of andere familieleden of vrienden die
het leuk vinden om landscoutsleiding te worden dan kunt u altijd e-mailen naar
landscouts@vwvo.nl.
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BIJZONDERE DATA:
Bevers
Zaterdag 23 november: Sinterklaasintocht
(opkomsttijden 12 uur tot 16 uur, info volgt)
Zaterdag 28 december: Geen opkomst
Zaterdag 4 januari:
Geen Opkomst
Zaterdag 11 januari:
Eerste opkomst 2014

Welpen
21 + 22 december:
weekendkamp
Zaterdag 28 december: Geen opkomst
Zaterdag 11 januari:
Eerste opkomst 2014

Landscouts
15,16 en 17 november:
Vrijdag 27 december:
Vrijdag 3 januari:
Vrijdag 10 januari:

Weekendkamp
Geen opkomst
Geen opkomst
Eerste opkomst 2014

Zeeverkenners
Zaterdag 28 december: Geen opkomst
Zaterdag 4 januari:
Nieuwjaarsmaaltijd
De wintereditie van de brulboei komt uit op vrijdag 31 januari 2014.
Uiterlijke kopijdatum is vrijdag 10 januari 2014

