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Vanuit het bestuur
Voor jullie ligt de zomereditie 2014 van de brulboei. Deze staat helemaal in het
teken van de verschillende zomerkampen die afgelopen zomer zijn gedraaid bij
de verschillende speltakken. Verschillende zomerkampen betekent ook verschillende thema’s. Zo waren de bevers te vinden op een onbewoond eiland, de
welpen in de VOC tijd, werden de landscouts echte maffiosi, en zijn de zeeverkenners nu helemaal waterproof.
Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij (en wordt het kouder en de dagen
weer korter) en is iedereen weer naar school of aan het werk. Dit betekent dat
de normale reguliere opkomsten weer zijn begonnen. Maar gelukkig valt er de
komende maanden weer genoeg te beleven op scouting, zoals bijvoorbeeld
JOTA/JOTI en Halloween.
Maar laten we via deze speciale zomereditie nog eenmaal herinneringen ophalen
aan de mooie zomerkampwe(ek)(en).
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 mailadres:
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.
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Bevers
In juni was het dan zover het beverlogeerweekend had
zich aangekondigd en stond op punt van beginnen. De leiding
was nog bezig met de voorbereidingen voor dit fantastische weekend toen er al
een paar enthousiaste bevers kwamen aan gerend met slaapzakken en matjes,
ook hun papa en/of mama waren meegekomen om de zware weekendtas te
dragen. Er werd natuurlijk zoals altijd geopend met het beverlied daarna kwam
Sterre met een verhaal over een jongetje genaamd Olivier, dit jongetje had 80
dagen nodig om de wereld rond te reizen, maar Sterre was er van overtuigd dat
wij dit sneller konden. Met het verhaal van Olivier in ons achterhoofd gingen
wij op reis met de kano. Wij troffen onderweg een mooi plekje aan om even te
rusten en limo te drinken. We kwamen er achter dat onze kano’s weg waren en
dat we vast zaten op een onbewoond eiland. Gelukkig hadden we leiding bij ons
die ons kon leren wat je nodig had om te overleven op een onbewoond eiland. Na
deze leerzame middag konden wij rustig genieten van onze zelfgemaakte pizza’s
en het kampvuur. Daarna was het tijd om te gaan slapen want er wachten ons
ook nog een terugreis, hoe dit zou gaan aflopen bleef nog even een mysterie. ’s
Morgens moesten we eerst opzoek naar ons ontbijt, we vonden eieren dat was
een goede basis om op pad te gaan. Er was een speurtocht uitgezet en hopelijk
kwamen we aan het eind van de reis weer in de bewoonde wereld. Onderweg
vonden we vol verbazing onze kano’s terug, dit was een mazzeltje aangezien we
vele hindernissen tegen waren gekomen. Gelukkig konden we met de kano’s de
weg weer terug vinden. Bij het clubhuis van de scouting stonden de ouders al op
ons te wachten.

WIST JE DAT:
…. de twee oudste bevers mee zijn geweest op welpenkamp?
…. de bevers dit jaar weer nieuwe insignes kunnen verdienen?
…. Tess en Lotte zijn overgevlogen naar de welpen?
…. Er ook weer nieuwe bevers welkom zijn?

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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Gezocht! Penningmeester (m/v)
Voor de bestuur van de vereniging zoeken wij een penningmeester.
Affiniteit met geld en goed in budgetbewaking neem dan contact op met
Marieke Ros via penningmeester@vwvo.nl
Hieronder een korte taakomschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Penningmeester maakt deel uit van het bestuur
Declaratiebeleid mn speltakken en stichting VWVO
Coördinatie financiële acties
Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en
resultatenrekening
Financiële administratie, archief, beheer machtigingen (en incassosysteem)
Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren,
contributie-afdracht)
Aanvragen middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met
andere leden van het bestuur en/of leiding
6 x per jaar bestuursvergadering en 3 x per jaar ALV.
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Welpen
WELPEN WEEKENDKAMP
De welpen zijn afgelopen zomerkamp (19 tot en met 25 juli) terug gegaan naar
het jaar 1602: de oprichting van de VOC. Samen met een Kapitein van Wassenaer
van Obdam en Handelaar Jonas Corneliszoon van Delft een strijd geleverd tegen
de Spanjaarden en reisde de welpen naar het verre Oosten voor de handel in
specerijen. De nesten waren vernoemt naar de vier windrichtingen (Noord, Oost,
Zuid en West). Elke ochtend na het ontbijt hadden de welpen corvee. Een van de
corvees was schrijven in het logboek.
Hieronder een compilatie van de logboekstukjes:

BAGHEERA
ZATERDAG 19 JULI: OOST
Ik kwam in de bus en toen begon het kamp. Akela liet het terrein zien. Toen gingen we spelletjes spelen.

NICOLAAS
Ik ging met mijn ouders naar scouting, daar moest ik al mijn bagage in de bus
doen, even later gingen we met de bus hier naartoe. We kregen een rondleiding.
Daarna gingen we naar de kampvuurkuil en kwamen er 2 rare mannen van de
VOC. En toen gingen veel spelletjes spelen. Ik zat in het groepje van Brigitte, Bas
en Nicolaas. Als je een spelletje had gedaan kreeg je een puzzelstuk daar kwam
een wereldbol uit. Daarna kreeg je vrije tijd en gingen we aan de hut werken. Een
uur later gingen we eten daarna gingen we een spel in het bos spelen. Daarna
moesten we slapen. Maar eerst vertelde Hathi nog een verhaal. Het was zaterdag.

NADIA
ZONDAG 20 JULI: ZUID
We hadden op zondag sportdag. Er was een estafete toen hadden we 3:1
gewonnen. En de touwladders waren moeilijk. Er was ook een macaroni koe.
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ELEANOR
Het was sportdag dat was leuk toen ging we estafete doen en op een lader klimmen en een spel kapitein zegt spelen.

DAAN
Als je een echte zeeman/vrouw wilt worden dan moet je een test doorstaan, als je
het niet zou doorstaan werd koning Neptunus. Dan zouden er vervekende dingen
gebeuren met het schip en de bemanning. De jongste begonnen. Dat waren Tess
en Lotte. Hun kampdoop was waarschijnlijk minder vies dan van mij (Esmee).
Want toen ik als allerlaatste aan de beurt was. Toen moest je wel goede zeebenen hebben. Toen werd er best veel mayo op mijn benen gespoten. Dat was of
dat er vogels op mij poepten. En als laatste werd er een bak water over mij heen
gegoten. Ik heb daarna wel even gedoucht.

ESMEE
MAANDAG 21 JULI: WEST
We zouden gaan slapen maar toen kwam de kapitein! En we moesten naar het
bos en we gingen smokkelspel spelen. En er was leiding die moest afschijnen.

FLORIS
DINSDAG 22 JULI: NOORD
Wij waren klaar met de speurtocht en toen gingen we naar het museum. We
zagen kanonnen en de kogel groote. Dat was het museumbezoek.

MIKE
We gingen door het bos maar was al moe en toen werd Jenna moe. Toen we bij
de andere waren gingen we naar het museum.

JENNA
We gingen opstaan en toen naar de tekenkontrollen als je een teek had kreeg je
een smiley en toen gingen we ontbijten. Kaa en Hathi zaten bij ons groepje Noord
dat was heel gezelig en daarna moesten we onze tas inpakken voor de speurtocht
de speurtocht was een beetje onduidelijk maar toch heel leuk en toen de speurtocht af was kwamen we uit bij een museum in dat museum mocht je in groepjes
lopen. Dat was heel gezellig. En toen gingen we terug lopen met de hele groep.
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Toen gingen we eten en daarna Kaa, Hathi, Jacala en Kigo ontgroenen, ze waren
heel vies geworden door de meisjesgroep en jongensgroep. Toen gingen we slapen.

DAGMAR
WOENSDAG 23 JULI: OOST
We begonnen natuurlijk met het ontbijt en daarna corvee: afwas en de wasbakken schoonmaken. Ik heb met een plastic zakje de doucheputjes leeggemaakt,
hoefde niet maar wilde extra punten verdienen voor mijn groepje. Na het corvee
gingen we zwemmen. Het was heel leuk en heel warm, we hebben daar ook
geluncht. Toen we terug waren hebben we een minuut stilte gehouden voor de
mensen die waren omgekomen door het vliegtuig dat neergestort was. Daarna
gingen we verder met het spel daar zijn wij 3de geworden en hebben een 7+
gekregen na de uitslag gingen we sluiten. (ik was het avond eten vergeten).
Na het sluiten moesten we eigenlijk gaan slapen maar we hadden gidsenavond
we gingen een heel groot kampvuur maken daarna werden we in tweetallen geblindoekt en weggebracht door Rebbel in de auto. Toen we er waren, gingen we in
het donker naar een punt lopen en toen gingen we in de polonaise. We moesten
met de rest van de gidsen in het donker de weg terugvinden naar het clubhuis.
Het was spannend maar was gelukkig wel leiding bij. Toen we er waren was het
12 uur en toen moesten we gaan slapen, eigenlijk moest dat al om 11 uur dus
was best wel leuk.

BRIGITTE
DONDERDAG 24 JULI: ZUID
We hadden bonte avond en mochten prik drinken en chips eten en we hadden
vuur gemaakt met optreden stukjes.

DAAN
We begonnen met een handelspel we hebben cake gegeten en we moesten 10
verschillende dingen hebben. We zijn 2de geworden en heel trots en daarna hadden we bonte avond dat was leuk.

ARTHUR
Bonte avond was heel leuk. Ik speelde als handelaar, wesp en macaroni koe. Aan
het eind gingen we chips eten.
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ELEANOR
Brigitte, Dagmar en Esmee mochten een vuur maken. Het vuur was heel snel aan.
Groepje zuid was als eerst aan de beurt. Wij kregen de zaterdag en zondag. Het
was een grappig toneelstukje. Later waren we weer aan de beurt met de macaroni koe. Keesje de Jordaan kwam ook langs. Het vliegerlied en de kabouterdans
ontbraken niet. Er waren nog meer leuke dingen.

ESMEE
VRIJDAG 25 JULI: DOOR DE LEIDING
Helaas was de laatste dag alweer aangebroken en na het inpakken van de koffers, werd het tijd voor het ontbijt en het corvee. De Spanjaarden waren dan wel
verslagen we moesten nog verschillende activiteiten uitvoeren om terug te keren
naar Nederland. Gelukkig kunnen de welpen goed samenwerken dus dit was
een fluitje van een cent en dus snel geregeld. Na de lunch, mochten alle welpen
hun naam op de kampshirts zetten. Een leuke blijvende herinnering aan een top
kamp. Ook dit jaar werd er voor de ouders een high tea georganiseerd. De welpen
mochten hierbij helpen, het resultaat: lekker chocoladesoesjes, groentesoep,
sandwiches en mini pannenkoekjes!! Na deze voorbereidingen gingen de welpen
nog even het bos in voor een potje levend zeeslag: de jongens tegen de meisjes.
Resultaat: Super fanatieke welpen en uiteindelijk wonnen de meisjes met 1 punt
verschil. Toen de welpen weer terugkwamen bij het clubhuis bleken de ouders er
ook al te zijn. Vele knuffels en rondleidingen later werd het tijd voor de sluiting en
het maken van een groepsfoto. Voldaan gingen de welpen weer naar huis en toen
begon het leukste werk voor de leiding nog: het opruimen en schoonmaken van
het clubhuis/terrein. Gelukkig ging dit als speer waardoor we nog heerlijk (maar
moe) bij het kampvuur konden nagenieten van een top kamp.
Bagheera

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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Landscouts
OP ZATERDAG 23 augustus verzamelde de
landscouts op Den Haag Centraal om met de trein richting Heeze te reizen, aangekomen op het kampterrein werden de landscouts welkom geheten door Maffia
Baas Don Macaroni baas van de “Famiglia Pasta economici” Ze werden door de
don aangespoord zo snel mogelijk hun kampementen op te bouwen en alles in
gereedheid te brengen. De don heeft namelijk meerdere vijanden in de buurt
gezien en zelfs een andere maffia familie die niet bevriend is met la famiglia
pasta economici het is de beruchte Famiglia Pasta Contoso en daarom is het van
het grootste belang om een vluchtroute te hebben als de nood aan de man is. De
Don keurt uiteraard de plannen goed of af [Er moest een kaart gemaakt worden
van de omgeving] Na deze prestatie is het “fai quello che vuoi” (Vrije tijd) en
uiteindelijk worden ze door de Don gevraagd voorbereid te zijn op een nieuwe
dag. Buonanotte!
ZONDAG: Het is weer een nieuwe dag voor de Famiglia buongiorno! na een
algemene inspectie van de kampementen en het eten wordt er in maffia stijl
geopend en door de Don verteld dat hij graag iedereen wil toevoegen tot zijn
familie, maar ze wel een goede maffia schuilnaam moeten hebben die gebruikt
wordt om elkaar aan te spreken. Bij de “pranzo” (lunch) komt de don hier op
terug. Zodra iedereen een maffianaam heeft en de maaltijd is gegeten moet de
strijdlust getoond worden (vlaggenroof) om de familie naam hoog te houden.
Daarna is het tijd voor chillen bij het kampvuur
MAANDAG: De don heeft besloten hier langere tijd te verblijven en daarom moet
de omgeving onderzocht worden op mogelijke problemen. Gelukkig zijn hiervoor
al wat verkenners van de famiglia vooruit gegaan en hebben een route gemaakt
welke wij zijn gaan onderzoeken. Tijdens de tocht krijgen de Pasta Economici
leden ook een geheime boodschap mee welke zij ’s avonds moeten ontcijferen.
De uiteindelijke uitkomst stemt Don macaroni zeer gunstig. Het is namelijk duidelijker geworden hoe een andere maffiafamilie verslagen kan worden, tijd dus voor
een smokkelspel. Daarna tijd voor Buonanotte!
DINSDAG: Tijdens de opening kwam don macaroni duidelijk boos vertellen dat
we ontdekt zijn door de geheime dienst, omdat ze niet weten welke famiglia
ons verraden heeft zullen we direct moeten vertrekken. Iedereen nam direct zijn
zwemkleding mee en we gebruiken als dekmantel “wij weten van niks wij zijn
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maar zwemmende toeristen”. Na het avondeten wordt het tijd voor wat gezellige
famiglia spelletjes. Aan het einde van de avond roept don Macaroni de familie
leden bij elkaar. De Don heeft uiteraard geld nodig voor alle maffia praktijken. Hij
heeft een Klant gevonden en met een risico volle transactie kan hij tegen een
goede prijs in 1 keer alles verkopen. De familie wordt gevraagd onzichtbaar (geblindeerd busje) mee te gaan om alles goed te laten verlopen. Voor alle zekerheid
krijgen de familie leden een GPS met daarop een Noodlocatie waarin geval van
Nood afgesproken wordt. (uiteraard is de nood aan de man en gaat de transactie
niet zoals gepland) Als iedereen bij de nood locatie is aangekomen besluit de don
dan het veiliger is als ze zelfstandig terug lopen naar het kamp terrein. De don
gaat namelijk iemand met gevaar voor eigen leven liquideren. In de GPS wordt de
nieuwe locatie ingesteld (locatie kampterrein) Don Macaroni wenst hun sterkte
en vertrekt snel. Als de hele famiglia weer veilig op het kampterrein is aangekomen wordt iedereen door de don hartelijk bedankt voor de prestaties. Tijd voor
Buonanotte!
WOENSDAG: Terwijl we klaar stonden voor de opening, blijkt de don er zelf niet
te zijn. We zoeken even rond en vinden een geheimschrift dat duidelijk door don
Macaroni zelf geschreven is . We krijgen er wel een oplossing uit, maar daar kunnen we niet heel veel mee. Na nog duidelijker te kijken naar mogelijke verborgen
boodschappen vinden we de oplossing, de don is gearresteerd door de geheime
dienst toen hij Don ravioli van de beruchte Famiglia Pasta Contoso op het spoor
was. Wat moeten we nu zonder onze don en belangrijker nog, hoe gaan we hem
redden???? We besluiten even een moment rust te nemen en om hier goed
over na te denken. Daarom mogen de famiglia leden zelf programma maken voor
donderdag ochtend. Nadat de scouts dit gedaan hebben is het tijd voor: Buonnanotte!
DONDERDAG: We moeten onze maffia familie optimaal laten functioneren, alleen
zo kunnen we weer een dominante familie worden. Er moet op een aantal gebieden gescoord worden, en de laagste score telt, want de familie is zo zwak als
de zwakste schakel. De gebieden waarin een maffia familie moet uitblinken zijn:
afpersing, geheime operaties, strijd tegen andere bendes, drugshandel, gokken,
en legale (dekmantel) zaken. De Don heeft een aantal van zijn meest doorgewinterde maffiosi opgetrommeld, die ons kunnen assisteren. Elk geeft een
bonus-score op een of meerdere gebieden. Maar als de opdracht niet lukt, dan
is degene die je hebt ingezet, helaas opgepakt of omgekomen. En hoe machtig
de Don ook is, hij heeft maar een beperkt aantal maffiosi beschikbaar. We weten
dat de geheime diensten achter de maffiabende aanzit, maar de geheime dienst
weet niet om welke familie het gaat. We brengen ze op het spoor van de andere
famillie waardoor wij veilig zijn en onze concurrenten verslagen.
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VRIJDAG: Nu de concurrende familie verslagen is en het zomerkamp voorbij
wordt het tijd om langzaam aan alles in te gaan pakken. De kampementen
worden afgebroken en ondertussen de laatste voorbereidingen getroffen voor de
bonte avond.
ZATERDAG: Helaas komt er aan alle leuke dingen een eind en nadat alles is ingepakt en opgeruimd begint de reis weer terug naar huis/scouting. Op naar een
nieuw landscoutsseizoen!!!

GEWIJZIGDE LANDSCOUTSTIJDEN!!!
De landscouts beginnen voortaan een half uurtje later, namelijk om 19:30 uur.
De opkomsten duren dan tot 21:30 uur

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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Zeeverkenners
NAWAKA
een unieke ervaring!!
Van 21 tot en met 31 juli 2014 zijn de zeeverkenners naar NAWAKA geweest.
NAWAKA staat voor Nationaal WaterKAmp. Dit is een kamp dat 1x in de 4 jaar
plaatsvindt voor waterscouts uit heel Europa. Dit jaar waren er ongeveer 4000
deelnemers aanwezig.
Voordat NAKAWA begon hebben wij de Eendracht, ons wachtschip, met de
verkennerleiding en met de hulp van Lindy en Marielle naar Roermond gevaren
waar NAWAKA plaatsvond. Veel bruggen, sluizen en andere scoutingboten verder
kwamen wij aan in Roermond. Daar zijn Lindy en Marielle van boord gegaan om
naar het welpenzomerkamp te gaan.
Op zondagmiddag 20 juli kwamen de zeeverkenners aan boord en toen kon het
zomerkamp echt beginnen!! Hieronder een klein overzicht van wat de zeeverkenners en zeeverkennerleiding allemaal hebben meegemaakt
-

De grote opening in Roermond, met live optredens
De openingen op de verschillende subkampen
Heel erg veel zon en hitte
Zeilwedstrijden
Scoutfm, een radiozender speciaal opgezet voor NAWAKA, waar Michiel en Luuk
op te horen waren
Het actieveld, een speciaal veld met bijzondere activiteiten zoals een whipe-out
baan en andere modderige activiteiten
Michiel die slushpuppies eet
De laatste paar dagen een gigantisch modderveld door heel veel regen
Spinnenvangen in de stuurhut
Veel zwemmen
Opblaaskrokodil Harry de 2e (of was het Barry?)
Een andere scoutinggroep die bleef logeren op De Eendracht, omdat hun tenten weggespoeld waren (door de regen)
Een vooronder vol met ballonnen en opgeblazen vuilniszakken
Vuurwerk tijdens de afsluiting
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-

Heel erg veel fruit
Sommige mensen bezochten ook met een kleine regelmaat de EHBO-tent
Heel veel andere waterscouts
Het krijgen van een kampvuurdeken
Nog meer modder de laatste paar dagen
Waterkoeling op het dek van het schip om binnen een aangename temperatuur
te krijgen
Weinig slaap
Vroeg opstaan
Roermond in om snoep te kopen
Nog veel meer dat ik nu compleet vergeten ben op te schrijven

Helaas komt er aan alle leuke dingen een eind en op 31 juli werden de zeeverkenners weer opgehaald. Samen met Lindy en Marielle zijn we toen terug gevaren
naar onze vaste ligplek bij boterhuiseiland. NAWAKA was een speciale unieke
ervaring die ik vaker wil herbeleven. Op naar de volgende NAWAKA in 2018, dan is
dit speciale evenement op het scoutlandgoed in Zeewolde
Bryan Hakkeling/zeeverkennerleiding
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Belangrijke/bijzondere data
BEVERS
Zaterdag 6 september: Eerste opkomst na zomervakantie
Zaterdag 13 september: Insigneopkomst (normale opkomstijden)
Zaterdag 20 september: Geen opkomst i.v.m. trainingsweekend
Zaterdag 11 oktober: Insigneopkomst (14:00 uur – 16:30 uur)
Zaterdag 18 oktober: JOTA/JOTI (informatie volgt nog)
Zaterdag 1 november: Halloween (17:30 uur – 20:30 uur)

WELPEN
Zaterdag 6 september: Eerste opkomst na zomervakantie
Zaterdag 20 september: Geen opkomst i.v.m. trainingsweekend
Zaterdag 18 oktober: JOTA/JOTI (informatie volgt nog)
Zaterdag 1 november: Halloween (17:30 uur – 20:30 uur)

LANDSCOUTS
Vrijdag 5 september: Eerste opkomst na de zomervakantie
Vrijdag 19 september: Geen opkomst i.v.m. trainingsweekend
Vrijdag 17 oktober: Geen opkomst
Zaterdag 18 oktober: JOTA/JOTI (informatie volgt nog)
Vrijdag 31 oktober: Geen opkomst
Zaterdag 1 november: Halloween (17:30 uur – 20:30 uur)

ZEEVERKENNERS
Zaterdag 6 september: Eerste opkomst na zomervakantie
Zaterdag 13 september: (geen opkomst)
Zaterdag 20 september: Geen opkomst i.v.m. trainingsweekend
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Verjaardagskalender
SEPTEMBER 2014
Mirjam Franken 4 september (verenigingsbestuur)
Silvano Veen 4 september (landscouts)
Frederik Egelie 9 september (welpen)
Michael Vratsidas 15 september (welpen)
Job Paardekooper 19 september (Zeeverkenners)
Roos Zwartjes 27 september (welpen)

OKTOBER 2014
Niels van der Spek 4 oktober (welpen)
Jeroen Theil 12 oktober (zeeverkenners)
Maarten Zwartjes 16 oktober (bevers)
Patrick Robijn 17 oktober (verenigingsbestuur)
Marielle van Gerven 18 oktober (bevers)
Morgan Nijp 20 oktober (bevers)

NOVEMBER 2014
Wouter Aerden 1 november (welpen)
Ilse Maas 2 november (landscouts)
Jorgen Hakkeling 6 november (zeeverkenners)
Lisanne van der Velde 11 november (zeeverkenners)
Hans Waals 23 november (stichtingsbestuur)
Derk Heyster 24 november (welpen)
Peter Paul Barth 25 november (ondersteuningsteam)
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