de Brulboei

KERST 2016

Algemene informatie
Secretariaat
Albertinestraat 7
2245 VR Wassenaar
secretaris@vwvo.nl
Redactie Brulboei
Mirjam Franken
Patrick Robijn
brulboei@vwvo.nl

redactie
redactie

Stichtingsbestuur
Hans Waals
Hans de Jong
(vacature)

Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Verhuur clubhuis
David Jansen
verhuur@vwvo.nl

06-50214900

Internet adressen
Groepspagina
www.vwvo.nl
Facebook
www.facebook.com/VWVO1
Scouting Nederland www.scouting.nl
Verenigingsbestuur
Mark van Koppen
Patrick Robijn
Patrick Robijn
Ellen de Groot
Mirjam Franken
Stefan Lucius

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Groepsbegeleider
Bestuurslid
Bestuurslid

Leiding Bevers
bevers@vwvo.nl
Mariëlle van Gerven Rebbel
Bas van der Lee
Bas Bos
David Jansen
Professor Plof

Leiding Landscouts
landscouts@vwvo.nl
David Jansen
Michiel Porte
Romy Damen

Leiding Zeeverkenners
verkenners@vwvo.nl
Michiel Porte
Bryan Hakkeling
Milene de Kievit

Leiding Welpen
welpen@vwvo.nl
Michiel Porte
Milene de Kievit
Wessel de Groot
Stijn Bezooijen
Emiel Enthoven
Dylan Splinter

Leiding Explorers
explorers@vwvo.nl
Frank van Vliet

Technische ondersteuning
Zeeverkenners
Jörgen Hakkeling
Luuk van der Kleijn

Chil
Raksha
Kaa
Jacala
Mang
Baloe

Leiding Loodsen
loodsen@vwvo.nl
Michiel Porte
Voorzitter
(Vacature)
penningmeester
David Jansen
Adviseur

Vanuit het bestuur
Op het moment dat jullie dit lezen is de kerstlunch weer achter
de rug en gaan we ons opmaken voor Kerst en Oud en Nieuw. In
deze brulboei kijken we nog een keer terug op de activiteiten
die in de afgelopen drie maanden hebben plaatsgevonden, en
dit waren er nogal wat: Scout-it-out, Jota-Joti en Halloween zijn
slechts drie van de vele (groeps) activiteiten die er binnen de
groep hebben plaatsgevonden.
Maar niet alleen bovenstaande groepsactiviteiten waren leuke
en geslaagde activiteiten, ook op speltakniveau hebben de bevers, welpen, zeeverkenners, landscouts en explorers weer leuke
en spannende activiteiten beleefd. Welke dat zijn? Dat beschrijven de speltakken in deze brulboei. Ook de leiding en bestuur
hebben interessante activiteiten gedaan de afgelopen drie
maanden. In september is een deel van de leiding bijvoorbeeld
naar de scoutiviteit geweest. Dit is een twee jaarlijks trainingsweekend voor leidingleden en bestuur georganiseerd door scouting Nederland en op 26 november was er een veiligheidsavond
voor onze leidingleden en bestuur georganiseerd (hierover in
deze brulboei meer).
De leiding, het bestuur en alle andere vrijwilligers van onze
groep wensen jullie, je ouders en broers en zussen een fijne
Kerst en Oud-Nieuw toe en we zien jullie begin januari 2017 voor
een nieuw en mooi scoutingjaar.
Patrick Robijn (verenigingsbestuur)
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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
explorers@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
De herfst is weer begonnen de bladeren
verkleuren en de eikels vallen met grote getalen
uit de bomen. Zo ook in Hotsjitonia, ons beverdorp.
De bevers hebben weer leuke avonturen meegemaakt de afgelopen
maanden. Zo hebben ze heel hard gewerkt aan het behalen van
de Stuiterbadge.
Stuiter is een 6 jarig jongetje en de hoofdfiguur in de verhalen van Hotsjietonia.
De bevers kunnen zich identificeren met Stuiter, ze beleven de avonturen door
de ogen van Stuiter. In de beschrijvingen wordt Stuiter dan ook niet specifiek
beschreven en heeft ook geen eigen huis in het dorp, zodat iedere bever zichzelf
er wel in kan herkennen.
Stuiter is dol op spelletjes en houd er van om lekker actief bezig te zijn. Stuiter is
altijd vrolijk (soms een beetje té enthousiast) en voor iedereen een echte vriend.
De bevers hebben allemaal verschillende actieve spelletjes gedaan zoals tikkertje,
flessenvoetbal, klos lopen en mikado. Bij de opkomsten hebben de bevers ook
nog een mooie tekening thuis gemaakt over hun sporten of hobby en daarmee
de stuiterbadge meer dan verdiend. Naast het verdienen van de Stuiterbadge
zijn er ook nog een aantal speciale opkomsten de revue gepasseerd. Zo hadden
we onder andere de Scout-it out. Dit regionale evenement wat 1x in de 5 jaar
plaatsvindt, was dit keer in het Archeon. Midden tussen de verschillende geschiedenisjaren uit ons land konden de bevers samen met de welpen, scouts en
zeeverkenners van alle groepen uit de regio verschillende gave activiteiten doen.
Aan het eind was er ook nog een echt gladiatorengevecht georganiseerd voor de
kinderen.
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Ook hebben we weer
Halloween gevierd.
De avond begon, na een
modeshow van alle verklede kinderen, met het
avondeten. Wat weer op
een gekke manier werd
gepresenteerd. Al het eten
lag gewoon op tafel en de
kinderen mochten eten
met hun handen. Na het
eten kwam Heks Kakel
langs. Ze was haar toverbol
kwijt, aan de kinderen de
taak om haar te helpen
met het vinden van de
toverbol. In het bos waren
allemaal posten uitgezet
met verschillende spelletjes. Als de spelletjes goed
werden gespeeld kregen de
groepjes een puzzelstukje
mee. Wanneer alle posten
goed werden volbracht
hadden ze de puzzel
compleet. Op de puzzel
was de plaats te zien waar
heks kakel haar toverbol
was kwijtgeraakt.
Gelukkig is de toverbol
weer teruggevonden.
Marielle/Rebbel
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Welpen
Het zomerkamp van de Welpen is al weer
maanden geleden en de oudste welpen zijn na
het zomerkamp naar hun nieuwe speltakken
overgevlogen, er is nieuwe Welpenleiding bijgekomen, en er zijn nieuwe
nesten gemaakt. Ook zijn er Welpen geïnstalleerd. Kortom er is heel
wat gebeurd bij de Welpen en er staat nog heel wat te gebeuren want
sinterklaas, kerst en het aankomende Welpenkamp (waarschijnlijk 28-29
januari) staan al voor de deur. We kijken eens terug op een geslaagde
opkomst van dit seizoen.

POKÉLEIDING GO WELPEN OPKOMST 5 NOVEMBER
Vandaag spelen de Welpen een variant op het populaire spel
Pokémon GO. Namelijk met jungledieren die ze moeten vangen
en sterker maken. Om een jungledier te vangen hebben de
Welpen natuurlijk een Pokébal nodig die kunnen ze verdienen
bij een Pokéstop. Ook kunnen de welpen hun jungle Pokédier
sterker maken met Upgrades die ze bij een Pokéstop kunnen verdienen met als doel om de allersterkste Pokéleiding te
krijgen. Maar helaas kun je zo’n upgrade ook kwijt raken als je
getikt wordt door een slechterik dan moet je een Upgrade inleveren. Er is maar één manier om je daar tegen te beschermen
en dat kan met een Potion. Ook te verdienen bij een Pokéstop.
Om een Pokéleiding te verslaan moet je eerst een Pokébal
inleveren en daarna met een dobbelsteen hoger gooien dan de
leiding. Gooi je hoger dan heb je de Pokémon verslagen!
Bij de Pokéstop kon je items verdienen door te dobbelen afhankelijk van wat je
gooit kreeg je 1 of meerdere items. Je kon maximaal 1x per 5 minuten bij dezelfde Pokéstop langsgaan.
De Welpen en de leiding hebben ervan genoten! Zeker iets om over 1 jaar nog
eens te herhalen of wie weet welk spel er dan in de mode zal zijn…..
Michiel/Chil
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Jota-Joti
Ook dit jaar deed onze groep (vrijdag 14 tot zondag 16 oktober) weer
mee aan de JOTA-JOTI. Dat is het grootste wereldwijde scouting-evenement, een weekend waarin scouts in de hele wereld contact met elkaar
hebben via internet en amateur-radio.
Voor een deel van de landscouts, zeeverkenners en explorers begon het weekend
al op vrijdagmiddag met het bouwen van een zo hoog mogelijke toren die als
basis voor de antenne zou gaan dienen. Helaas lukte de eerste poging niet, maar
daarna werd snel een wat kleinere toren in elkaar gezet die wel werkte.
‘s Avonds kwamen de andere landscouts en zeeverkenners er bij, want voor hen
was JOTA-JOTI ook een weekendkamp. In een aantal groepjes gingen we een
selfie-kwartet doen: bv 4 selfies bij verschillende bushaltes, een kwartet selfies
bij verschillende winkels, etc. Daarna was er tijd voor gezelligheid en kampvuur.
En er kon al via internet gechat worden met andere scouts.
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Zaterdag kwam de rest van de groep er bij. Dit maal stond het spel in het teken
van een ultieme bad guy, de Zwartkijker, die niet hield van positieve emoties.
Hij houdt ook niet van kleur, en al helemaal niet van vrolijke kleurige smileys!
Die heeft hij dus vervangen door zwarte treurige emoticons. Natuurlijk gaan we
op zoek naar vrolijke gekleurde smileys, die we konden verdienen bij de activiteiten. Natuurlijk was dat chatten via internet, praten via de radiozender, en
diverse andere activiteiten die te maken hadden met communicatie, computers
of emoticons.
Aan het eind van de middag waren er ook nog “vind ik leuk” duimpjes te verdienen bij een postenspel in het bos. En al die positieve dingen samen, waren
genoeg om de Zwartkijker te verslaan, al moesten we ze wel nog even langs zijn
handlangers smokkelen.
Nadat de bevers en welpen weer naar huis waren, was er voor de anderen nog tijd
om online te zijn of weer te genieten van een kampvuur.
Op zondag moest er natuurlijk opgeruimd worden, en werd de toren weer afgebroken. En daarmee was ook voor de oudere leden het weekend weer afgelopen.
David Jansen
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Scout-it-out
Vele scouts namen 8 oktober deel aan de Scout it
out! van Regio Hollands Midden in het Archeon.
Dit speciale evenement, wat voor het laatst gehouden was in 2010 in Duinrell, is bedoelt om Scouting te
promoten in de regio. Ook is het een superleuke activiteit
voor alle deelnemende scoutinggroepen.

VOORBEREIDING
Begin 2016 startte het organisatieteam met het maken van
afspraken met het Archeon, het zoeken naar medewerkers en
het verzinnen van de activiteiten en het themaverhaal. Al met
al een hele klus, maar wel een leuke klus.
Donderdag 6 oktober begon het organisatieteam met de opbouw in het Archeon. Alle toegangskaartjes, badges, bedankjes en bonnen voor eten en drinken moesten netjes per groep
worden gesorteerd en ook de materiaaltent
Organisatieteam
moest worden opgebouwd en ingericht.
Materiaal:

Alexander Scheerhagen
Vrijdag 7 oktober versierden het organisatieOpening & sluiting:
team samen met vele andere medewerkers
Erwin roks
Financiën & inschrijving:
het park met banners, ballonnen en slingers.
Luc Rader
Standhouders bouwden hun stand op en diverse Coördinator:
Michiel Porte
teamleiders zetten hun activiteit klaar. De pioDraaiboek & notulen:
Petra Porte
nier palen voor het levend tafelvoetbal gingen
Thema & activiteiten:
de grond in, een plateau om de waterballen in en uit het water te
Romy Damen
krijgen werd gebouwd en meters vol ScoutShop artikelen werden
uitgestald. Aan het einde van de dag was het Archeon omgetoverd
tot een plek waar elk moment een scoutingfeestje kon losbarsten. Rond 23
uur waren we klaar voor de ongeveer 1000 scouts die we de volgende morgen
verwachtten.

Zaterdag 8 oktober kwamen om 9 uur de eerste scoutinggroepen aan en ging
de Scout it out! van start. Alle scoutinggroepen namen plaats in de Arena waar,
een kwartiertje later dan gepland, de opening van de Scout it out! begon. Wendy
Beenakker (Verslaggevers bij RTL boulevard) opende de dag en heette ons allemaal welkom.

10 | de Brulboei Kerst 2016

Getallen
895
89
1000
8
14
4200
1500

ingeschreven deelnemers
medewerkers
scout it out Badges
verschillende stands
scouting activiteiten
consumptiebonnen
ballonnen

Al snel begon het themaverhaal met
Don Quichot in de hoofdrol. Deze adelman dacht dat hij een echte ridder was en dat hij het hart van
de jonkvrouw kon veroveren. Wat Don Quichot niet zag, was
dat de jonkvrouw eigenlijk gewoon een boerendochter was. Samen met zijn hulpjes moest hij het gestolen graan van de boerin terug zien te vinden. Alle scouts
konden hem hierbij helpen door mee te doen aan allerlei activiteiten in het park.
Voor alle leeftijden waren er leuke en stoere activiteiten. Ook kregen ze lunch,
drinken en een ijsje. Een verslaggever van Scouting Nederland kwam zelfs langs
om dit grote feest van scouting vast te leggen.
Alle scouts verzamelden genoeg graan! Dus bij de sluiting kon Don Quichot de
hand vragen van zijn geliefde. Voordat de sluiting begon woonden alle
Activiteiten
scoutinggroepen eerst nog een riddergevecht bij.

NABESCHOUWING
Na de sluiting ruimden heel veel medewerkers het hele Archeon op.
Met al deze helpende handen ging het opruimen supersnel. Om 17
uur lieten we het park netter achter, dan toen we aankwamen.
Als afsluiting van de dag gingen alle medewerkers en andere leiding
uit de regio barbecueën. Onder genot van een drankje en een stukje
vlees kon er nog gezellig nagepraat worden.
Michiel Porte

Angrybirds Katapult
A-frame lopen
Levend tafelvoetbal
Springkussen
Stormbaan
Waterballen
Marshmallows roosteren
Broodjes bakken
Pionieren met bamboe
Whats-app kwartet
Geocachen
Photobooth
Slackline
Vossenjacht
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Veiligheidsavond
Wat is Scouting? Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Maar uiteraard moet dat veilig gebeuren.
Omdat veiligheid een zeer belangrijk aspect is van alle activiteiten bij de scouting,
is er een thema-avond veiligheid georganiseerd over veiligheid bij activiteiten
maar ook veiligheid in het algemeen voor leiding en bestuur.
Als voorbereiding voor deze avond heeft iedereen de veiligheidsbladen doorgenomen, die te vinden zijn op de site van scouting Nederland, aan de hand van stellingen moest de leiding en bestuur diverse vragen beantwoorden die vervolgens
tijdens de avond behandeld werden.
De avond werd begonnen met gastspreken dhr. Van Buren, een veiligheidsdeskundige die les heeft gegeven op de het hbo en tevens gedragsdeskundige is.
Dhr. van Buren had een onderhoudend verhaal waarin hij sprak over wat iemand
tot leiderschap en dat veiligheid hierin een belangrijk rol speelt en ook risicobewustzijn en vooruitdenken daarvoor belangrijke aspecten zijn.
Daarna zijn, de van te voren ingevulde stellingen doorgenomen waarbij een aantal
thema’s nog extra besproken werden aangezien daarover de meeste vragen/onduidelijkheid over was.
Het doel van deze avond was om iedereen nog eens extra bewust te maken van
het feit dat de scoutingactiviteiten op een veilige manier en in een veilige omgeving moeten plaatsvinden.
Ellen de Groot

12 | de Brulboei Kerst 2016

Landscouts en
Explorers
De landscouts en explorers hebben een
weekendkamp gehad waar alles draaide om vuur.
Er zou veel geleerd gaan worden over houthakken en
vuur maken.
Maar omdat het een heel regenachtig weekend was,
werd er eerst begonnen met het ophangen van een hoop
bouwzeilen om de kampvuurkuil te overdekken en om ergens
droog te kunnen hakken en zagen.
En als je dan en vuur hebt, kan je daar ook dingen mee doen, lekkere
hapjes klaarmaken bijvoorbeeld. En op vrijdagavond ging het om sinaasappel-cake, die je maakte door een sinaasappel uit te hollen,
en te vullen met deeg en dan in te pakken in aluminiumfolie.
En die smaakten best wel naar sinaasappel al waren ze niet allemaal
even goed gelukt. En daarna hadden we natuurlijk een gezellig
kampvuurtje, waarbij ook nog een film gekeken werd in onze eigen
(overdekte) buiten-bioscoop.
Zaterdag stond er een hike op het programma, en die had ook met vuur te
maken. Met route-technieken die bestonden uit lucifers en vlammetjes, een half
verbrande kaart, en een kruispuntenroute die gedeeltelijk met citroensap geschreven was en dus boven een vlam gehouden moest worden om het kruispunt
te kunnen zien. En dan was er ook nog iets met verboden toegangsborden en
een hek...
Na een beetje bijkomen, was het tijd om hout te
hakken en te zorgen dat alle scouts daar genoeg
ervaring mee hadden, met verschillende soorten
bijlen. En toen er genoeg hout gehakt was, konden
er weer een paar vuren gemaakt worden, waarop
het avondeten gemaakt zou gaan worden. Daarbij
moest ook geleerd worden, dat een kook-vuur best
wel anders is dan een vuur waarbij je gewoon veel
licht en warmte wilt hebben, want bij het koken
is het veel handiger als het steeds even warm is,
zonder grote vlammen die je eten verbranden.
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Het eten werden zelf gemaakte
pizza’s, of eigenlijk wraps als
bodem, en daar alle pizza ingrediënten op. Ook leerzaam om
zelf te ontdekken dat het handig
was om bv champignons en uien
van te voren al te bakken omdat
ze op de pizza niet gaar werden.
Zo ben je iets langer bezig met
koken, maar het werd wel erg
lekker.
Daarna was er weer tijd voor film
kijken, maar ook broodjes en
marshmallows bakken.
Op zondag was de ergste regen
voorbij, dus we konden alle zeilen
weer opruimen, en de kampvuurkuil netjes maken voor nog een
laatste vuurtje en kampvuurgerecht. Behalve dat het toen
toch weer ging regenen, zodat
de lekkere appels met kaneel
toch maar in de oven gemaakt
werden, en we binnen nog even
weerwolven gingen spelen. En daarmee was het weekend dan weer achter de
rug. En alle scouts hadden hiermee hun basis-insigne Houtbewerken en Stoken
verdiend, en veel hadden ook nog wat onderdelen gedaan voor andere insignes,
dus dat was ook weer gelukt!
Esmee Franken
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Zeeverkenners
Tijdens het herfstkamp (half oktober) van de
zeeverkenners gingen we de laatste dag (zondag)
terugslepen en maakten we een sleep constructie waarna we op weg
gingen, door Leiden en langs de weilanden naar Wassenaar.
NEenmaal in Wassenaar aangekomen haalden we alle spullen die we meegenomen hadden van de Kaag uit de boot en legden de boten aan de kade en klaar
is Kees. Tijdens het landscout kamp gingen de zeeverkenners de boten uit het
water halen. Het was weer een hele klus.
De leiding had de slee verlengd met 2 hele lange pioneerpalen, zodat de slee in
het water in de grond bleef staan. Eerst gingen de zeeverkenners de boot op zijn
plaats slepen zodat die er goed voor lag om op de kant getrokken te worden.
Met een heel ingewikkeld systeem dat ook over het welpen terrein lag met touwen en katrollen konden ze de boot uit het water halen. Toen de boot op de kant
lag gingen ook de landscouts helpen om de boot eerst om te kantelen zodat die
op zijn zij stond, waarna de zeeverkenners met emmers en bezems de onderkant
konden bevrijden van een hele laag kroos, schelpjes en modder.
Toen de boot enigszins schoon was kantelden we hem terug en reden op een
groot oxboard (zoals de nieuwe zeeverkenners hem noemen) de loods in. Na heel
wat gedraai en geschuif lag de boot op zijn plek. Na het eruit halen van de tweede
boot kunnen we dit jaar weer aan de slag met de boten schuren en verven.
Martijn en Esmee Franken.
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Belangrijke/bijzondere data
VOOR AL ONZE LEDEN:
Nieuwjaarsborrel: Zaterdag 14 januari 2017 (16:00-19:00 uur)
Meer informatie volgt
Vossenjacht: Zaterdag 28 januari 2017 (13:00-15:30 uur)
Meer informatie volgt

BEVERS
Eerste opkomst na de kerstvakantie: Zaterdag 14 januari 2017
Geen opkomst: Zaterdag 4 februari 2017

WELPEN
Eerste opkomst na de kerstvakantie: Zaterdag 14 januari 2017
Welpenweekend: Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017
Geen opkomst: Zaterdag 4 februari 2017

LANDSCOUTS
Eerste opkomst na de kerstvakantie: Vrijdag 13 januari 2017
Geen opkomst: Vrijdag 3 februari 2017

EXPLORERS
Eerste opkomst na de kerstvakantie: Vrijdag 13 januari 2017
Geen opkomst: Vrijdag 3 februari 2017

ZEEVERKENNERS
Nieuwjaarsmaaltijd: Zaterdag 7 januari 2017 (17:00 uur tot 21:00 uur)
Geen opkomst: Zaterdag 4 februari 2017
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Verjaardagskalender
DECEMBER
Thomas Muilerman: 23 december (landscouts en zeeverkenners)
Emiel Enthoven: 29 december (Welpen)

JANUARI
Dave Konecke: 8 januari (landscouts)
Isabelle Lucius: 15 januari (welpen)
Esmee Franken: 30 januari (landscouts en zeeverkenners)

FEBRUARI
Martijn Franken: 12 februari (zeeverkenners en explorers)
Charlotte Lucius: 12 februari (bevers)
Emile van Gent: 15 februari (landscouts en zeeverkenners)
Tom de Jong: 21 februari (landscouts)
Wessel de Groot: 28 februari (explorers + welpenleiding)
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