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Beste (oud-)leden, leiders, (pleeg-)ouders,

toegetrokken en vervolgens samen met

enthousiaste

Thijs en enkele anderen dit in no time

helpende

handen,

buren,

sponsoren, wethouders, ambtenaren en alle

gerealiseerd!

anderen die betrokken zijn bij Scouting
Niftarlake,

Als tweede Matthijs van Leeuwen. Hij

Met deze nieuwsbrief brengen wij je op de

heeft

hoogte

wetens-

vernieuwing website, opgepakt. Vele uren

waardigheden binnen Scouting Niftarlake.

heeft hij in Leuven en Amsterdam besteed

Daarnaast tref je een overzicht aan van

aan het bouwen van de site, plaatsen van

activiteiten die de komende maanden zullen

de content en het overzetten van oud naar

plaatsvinden.

nieuw. Het resultaat is bijzonder en als

van

nieuwtjes

en

het

langstlopende

agendapunt,

vereniging hebben we nu een website waar
we

KANJERS
Een

jaren

mee

vooruit

kunnen

en

die

decentraal beheer mogelijk maakt.

vereniging

als

Scouting

Niftarlake

draait op vrijwilligers. Iedere leider, klusser
of bestuurslid vindt het leuk om naast
zijn/haar baan/studie/gezin een bijdrage te

Marcel en Matthijs, reuze bedankt! Jullie
hebben er mede voor gezorgd dat de groep
zowel in het troepenhuis als digitaal klaar is
voor de toekomst.

leveren.
Dit is het vermelden waard, want zonder al

Elly Klein Meuleman

die vrijwilligers (en dat zijn er toch al gauw
zo’n 30 bij de groep) kan de vereniging niet
blijven bestaan. Toch noem ik er deze keer
twee speciaal, omdat tijdens het zomer-

P.S. Alle andere die wekelijks de opkomsten
mogelijk maken vallen natuurlijk ook onder
de categorie KANJERS!

reces er door hen een bijzondere bijdrage is

WELPENDAG

geleverd.

Het is al weer een tijdje geleden, maar op
Als eerste Marcel Dijkhuizen. Hij heeft

zaterdag 19 mei hebben we een speciale

tijdens de zomerse weken vele dagdelen

Scoutingdag georganiseerd voor kinderen

besteed

het

van 7 jaar en ouder uit Breukelen. Het doel

algemene leidinghok. In mei ontstond het

was om deze kinderen kennis te laten

plan om één leidingruimte te creëren voor

maken met Scouting. Zo’n 30 kinderen van

de welpen, landscouts en zeeverkenners.

groepen 3, 4 en 5 waren op deze dag

Marcel

afgekomen.
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aan

heeft

de

dit

verbouwing

project

van

naar

zich
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groepjes scoutingdingen doen. Bijvoorbeeld

Daarnaast gaan enkele explorers en wilde

pionieren, koken, kompas lopen en knopen

vaartleden

maken.

welpenleiding.

Tussendoor

groepsspellen.
explorers

en

De

deden

we

grotere

een

paar

diverse

zich

ook

inzetten

Hierdoor

is

als

er

een

landscouts,

welpenleidingteam ontstaan dat weliswaar

zeeverkenners

jong is, maar dat onder begeleiding zal

hielpen de welpenleiding. Net als een paar

uitgroeien tot een volwaardig leidingteam.

ouders. De welpen en jongere landscouts

Als laatste kunnen we melden dat we zowel

deden zelf ook lekker mee. Na afloop van

een vernieuwde website hebben als een

deze dag gaven een paar kinderen al gelijk

publieke Facebook-pagina.

aan dat ze nog wel een keer wilde komen
kijken. De dag was erg geslaagd en zal het
komende seizoen zeker herhaald worden,
dan

ook

voor

kinderen

van

buiten

SAMENWERKING STICHTSE VECHT
Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn
drie

Breukelen.

Scoutinggroepen

actief.

Twee

in

Maarssen en één in Breukelen. Iedere
groep heeft zijn eigen specialiteit en spel en
zal ook zeker de komende jaren zelfstandig
blijven. Toch hebben wij in het voorjaar
contact

met

aanleiding
binnen
hebben

van

de
we

uitwerking

elkaar

gezocht.

het

Stichtse
zijn

naar

subsidieprogramma
Vecht.

gekeken
kan

Dit

wat
van

Gezamenlijk
een
het

reële
nieuwe

subsidieprogramma voor onze groepen.
Er is een gezamenlijk voorstel ingediend.

NIEUW DIT SEIZOEN

Vanuit

de

gemeente

hebben

wij

een

Een paar weken geleden zijn de opkomsten

compliment

gestart!

ontvangen over het feit dat we als groepen

Nieuwe

leden,

overvliegende

van

de

wethouder

mogen

welpen en zeeverkenners, maar ook een

de samenwerking hebben gezocht!

paar bijzondere nieuwtjes, waarmee we het

Nu nog even duimen dat ons voorstel ook

jaar hebben afgetrapt.

definitief bekrachtigd gaat worden.

Zo hebben we nu, sinds jaren, weer een
wilde vaart! Zij stellen zichzelf verderop in
deze nieuwsbrief voor. Thijs en Marcel (al
jaren stamlid) gaan deze groep begeleiden,
onder toeziend oog van Guido.
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SCOUTS IN WALIBI

GROEPSKAMP 2012

Zaterdag 9 juni zijn de landscouts en de

Het groepsweekend begon op zaterdag 26

explorers naar de Scouting Fundays in

mei om twaalf uur. Toen alle kinderen er

Walibi World geweest!

waren, gingen we met zijn alle openen. Na

’s Ochtends vertrokken we redelijk vroeg

het openen werden de tenten verdeeld, die

om te zorgen dat we snel in Walibi waren.

door een paar kinderen vantevoren al klaar

Onderweg (tijdens de autoparty) hadden

gezet waren. Op de plek waar we waren

we al een heel plan gemaakt van de route

was een heel groot meer: het Brielse meer.

die we zouden gaan lopen. De explorers

In

hadden

andere

zwemmen van de leiding, want ze zeiden

explorergroep uit Harmelen. We zouden

dat er iets verkeerds in het water zat, maar

elkaar in het park tegen komen. Het hele

uiteindelijk mochten we toch in het meer

plan werd omgegooid en we gingen gewoon

zwemmen als we maar na afloop goed

naar de attractie waar de kortste rij stond

gingen douchen. Dus we gingen allemaal

haha. We zijn in bijna alle achtbanen

zwemmen. Na het zwemmen gingen we

geweest! De Speed of Sound & de Goliath

eten. We aten macaroni. Na het eten

vind ik toch wel de leukste! We hadden met

gingen we een avondspel doen. Dat was

zijn allen een tijd afgesproken om te gaan

heel leuk.

afgesproken

met

een

dat

meer

mochten

we

eerst

niet

lunchen. Toen iedereen was uitgegeten
gingen we weer in groepjes vrolijk verder.

De volgende dag gingen we wandelen en

Dit was voor de explorers de 4de keer dat

zeilen. De eerste groep ging heen zeilen

we met Scouting naar Walibi gingen, maar

naar een verzamelplek en de tweede groep

zoals je al had kunnen verwachten blijft het

ging er naar toe lopen. Bij die verzamelplek

leuk! We gingen rond 16:00 uur weer naar

gingen we pauze houden en eten. Na het

huis,

eten ging de tweede groep zeilen en de

om

de

voetbalwedstrijd

te

zien

natuurlijk.  Het was een leuke dag!

eerste groep wandelen. De wandelgroep

Menno Hoefsloot

werd ergens gedropt.
‘s Avonds gingen we ragout eten met
sperziebonen. Dat was erg lekker (:
Na het eten was er een bonte avond. Dat
was heel erg leuk en grappig. Toen het al
laat was, gingen we naar bed.

v4
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gingen we eten. Willie en Kate hadden
lekkere macaroni gemaakt. Na het eten
gingen we weer spellen doen. En toen
hadden we kampvuur en lekkere dingen op
het kampvuur gebakken. Toen moesten we
ons klaar maken om te slapen.

De volgende dag gingen we opruimen, toen
was het leuke weekend al weer voorbij. Dat
vond ik erg jammer.
Meer foto’s van het kamp vind je op onze
website.
De volgende ochtend gingen we lekker

Irene van de Wetering

ontbijten.

Toen

gingen

we

levend

mastermind doen. Dat was leuk, alleen aan

SEIZOENSAFSLUITING WELPEN

het einde werd het meer kliederen met

EN LANDSCOUTS

verf. Toen was het alweer tijd dat onze

We gingen op kamp. Met de tent. We
gingen maar één nachtje. Dan kon iedereen
mee.
Papa en mama brachten ons weg. Er stond

vaders en moeders ons kwamen halen.

Lucas en Xander van Hattum

een file dus we waren bijna te laat. Na ons

KLUSSENDAG

kwam Rick nog, met een hele mooie en

Zaterdag 25 augustus was het weer tijd

lekkere taart. We werden door onze ouders

voor scouts , ouders en andere behulpzame

gedropt

vrijwilligers om aan te treden voor de

bij

het

Henschotermeer.

Toen

moesten we lopend naar het kamp. Dat was

jaarlijkse klussendag.

best een warme klus. Onderweg gingen we

Na een periode met tropische temperaturen

nog lunchen.

was

Toen

we

dag

tot

een

wat

opzetten.

regenbuitje op zijn tijd niet verhoeden dat

Daarna gingen we spellen doen. Daarna

er flink wat afgezweet werd die dag. Want

v4

de

kampeerplek

deze

werkzamer niveau gezakt. Toch kon een

we

de

kwik

kwamen

moesten

op

het

tenten

nog
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gewerkt werd er! In de vakantie was er al

werd de bezem waar mogelijk gebruikt. Er

heel wat geklust ter voorbereiding. Het

zijn zeker 578 nietjes uit de houten wanden

materiaalhok

gepeuterd, maar het kunnen er ook wat

is

verplaatst

en

enorm

opgeruimd, als je iets zoekt kun je het

meer geweest zijn.

vanaf nu ook echt vinden!

Het afvalstation verderop was ook erg blij
met

de

ruime

hoeveelheid

aangeboden

grofvuil.
Halverwege

de

versterkende

dag

lunch

was

er

gezorgd

voor

een

zodat

het

moordende werktempo tot aan de barbecue
’s avonds goed vol te houden was.
Explorers, zeeverkenners, wilde vaartleden,
landscouts en hier en daar een welp hebben
hard
Het oude materiaalhok was zaterdag bij
aanvang nog helemaal leeg, maar werd al

gewerkt

om

hun

ruimtes

weer

toonbaar te krijgen voor de eerstvolgende
opkomst.

snel gevuld met schilders en klussers. Aan
het eind van de dag waren de muren fris
geschilderd en was er in een hoek een kast
met meerdere planken getimmerd. Zodra
deze ruimte gebruiksklaar wordt opgeleverd
neemt de land- en waterleiding (ja het
staat er echt) hun intrede om hier voortaan
geluiddicht te kunnen vergaderen. Verder is
er niet alleen gelijkvloers gelatext maar ook
op

duizelingwekkende

Enkele

Er is nog een hoop te doen, maar het

kamikaze-ouders en -scouts waagden zich

komende jaar kan Scouting Niftarlake trots

aan de wand boven de welpennesten. Daar

zijn

is

troepenhuis!

een

hoogte.

blauwgroene

ondergrond

op

een

schoon

en

opgeknapt

aangebracht voor de geplande Junglebook
wandschildering.

Samantha Kempeneers

Buiten werd door enthousiaste jonge scouts
al het sloophout tot hapklare en brandbare
brokken verwerkt. Ondertussen heeft al het
keukengerei weer eens een sopje gezien en

v4
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OVERVLIEGEN

GROEPSONTWIKKELING

Samen met Hidde ben ik overgevlogen naar

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat we

de zeeverkenners. Ik had thuis al bedacht

van start zijn gegaan met het project

waar ik uit zou breken. Dat plan lukte. Ik

Groepsontwikkeling. Na twee sessies, onder

was snel uitgebroken. Toen heb ik Hidde

begeleiding van een coach, zijn er drie

nog geholpen. Samen gingen we naar Jelle

speerpunten benoemd waar we als groep

en de andere zeeverkennersleiding. Met

de komende maanden aan gaan werken.

Jelle liepen we naar de Danne en ging ik

Deze speerpunten zijn:

samen met Hidde in een bootje naar de

Bestuur & Organisatie

brug roeien, en toen moesten we tegen de

- Welke verantwoording / taken ligt waar

brug

- Wie neemt waarover beslissingen

opklimmen,

anders

werden

we

landscouts. Nou dat wilde ik niet. Het was

- Welke overlegstructuren passen daarbij

lastig,

Vrijwilligers

maar

gelukkig

waren

er

veel

zeeverkenners die me er overheen wilde

- Hoe behouden we de huidige vrijwilligers

tillen.

en hoe werven we nieuwe
Spel
- Doorlopende leerlijnen speltakken
- Werken met insignes
De komende maanden zal dit uitgewerkt
worden en direct geïmplementeerd worden.

Daarna

gingen

we

kijken

bij

de

zeeverkenners die overvlogen naar de wilde
vaart.

Die

moesten

eerst

een

Neptunusdrankje drinken, dat was smerig.
Na het overvliegen van de groten gingen
we naar het bos. Daar deden we buskruid.
Ik ben nu ook al twee keer wezen zeilen,
dat was echt gaaaaaaaaf.
Xander van Hattum

v4

Meedenken?
Vindt u het leuk om ons daar bij te helpen?
Neem dan eens contact op met Marc
Siebelhoff of Elly Klein Meuleman.
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plat trappen, proberen tentje op te zetten

ROVERWAY 2012
In

juli

2012

hebben

53

Nederlandse

jongeren (roverscouts) deel genomen aan
Roverway

2012.

Als

lid

van

de

contingentsstaf heb ik samen met hen een
onvergetelijke

reis

naar

en

in

Finland

gemaakt.
Het was een bijzondere ervaring deel te

en uiteindelijk een kick ervaren dat ik het
toch maar gedaan heb (en alle nachten als
een blok geslapen). Daarnaast in al die
dagen slechts 1 keer een warme douche
gehad en de andere keren ijskoud, maar
ook dat weet je te trotseren als je zoveel
mooie momenten met elkaar beleefd.

nemen aan dit scoutingevenement tussen
ruim 3000 andere jongeren uit de hele
wereld.

Ik

heb

mooie

dingen

gedaan,

gezien en ervaren en uiteindelijk mezelf 20
jaar jonger gevoeld. (En dat wil iedereen
toch van midden 40?)
De Finse organisatie had gevraagd of wij
een van de feesttenten zowel overdag als in
de avond wilden verzorgen. Dit is gelukt in
de vorm van een waar Holland House, met
als uitsmijter het "Museumpleinfeest". Sta
je in een Fins bos, in de middle of nowhere,
dichtstbijzijnde faciliteiten 40 km verder op,
met 3000 jongeren een feestje te vieren.
Dat gaf kippenvel.
Roverway was ook grenzen verleggen. Niet
alleen voor de deelnemers, ook voor mij.
Aangekomen

op

het

terrein

werd

ons

gevraagd onze tent op te zetten op een
stuk bos waar het gras zeker 1 meter hoog
stond, veel boomstronken waren en waar je
opgevreten werd door de muggen. Nadat ik
5 minuten heb lopen mopperen, heb ik de
knop omgezet en bedacht dat ik echt geen
andere plek zou krijgen. Dus bos in, gras

v4

Roverway was niet alleen maar feest, alle
deelnemers waren eerst 4 dagen op Path.
Er waren ruim 50 paths, die over heel
Finland verdeeld waren. Een deel van onze
deelnemers heeft gehiked op de grens met
Zweden,

anderen

hebben

4

dagen

gekanood of verbleven ten westen van
Helsinki in een natuurreservaat. Daarna op
het kampterrein (2 uur rijden van Helsinki)
een hoop activiteiten voor de jongeren en
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momenten van bezinning op wat ben je,

ons verwacht wordt dat we onze eigen

wie ben je, wat wil je in de toekomst en

opkomsten

hoe ga je daarmee om. Heel bijzonder om

bijvoorbeeld

op

‘begeleiding’;

deze

manier

een

bijdrage

aan

de

toekomst van jongeren te kunnen leveren.

bedenken.
geen

Wij

‘leiding’

namelijk

hebben

meer,

Guido,

maar

Thijs

en

Marcel.

Ik kan het jullie allemaal aanbevelen om
deel

te

nemen

medewerker

als

aan

deelnemer

een

of

(buitenlands)

scoutingevenement. Je leert hier zoveel
van, je ontmoet mensen vanuit de hele
wereld, er ontstaan vriendschappen en je
neemt een lading van herinneringen mee
die niet in je rugzak past.
Volgend

jaar

is

er

een

buitenlands

evenement in Canada, Moot, waar ook een
Nederlandse delegatie aan deel zal nemen.
Daarnaast

kun

je

ook

deelnemen

aan

Ghana experience en Ghana Challange. In
2014 zal Nawaka weer plaats vinden voor
alle waterscouts en natuurlijk in 2015 de
Wereld Jamboree in Japan!

De

wilde

is

‘overvliegkamp’.
moesten

wij

begonnen

Bij

via

het

met

een

overvliegen

touwbruggen

bij

een

rubber zwembadje komen, die op het water
dreef.

Daarna

happen.

Elly Klein Meuleman

vaart

moesten

Niemand

gehouden.

heeft

Vervolgens

we

bifi-worsthet

kregen

droog
we

een

dropping, waarbij we vanaf de strook via

NIEUWE WILDE VAART

Tienhoven en Maarssen weer in Breukelen

Wij zijn de wilde vaart! Een nieuwe groep

moesten komen. Als echte wilde vaart

binnen de watertak van Scouting Niftarlake.

leden vertikten wij het natuurlijk om te

De

lopen.

meeste

van

ons

komen

bij

de

Dus

hebben

we

het

grootste

zeeverkenners vandaan. Alleen Bram is een

gedeelte gelift. Al met al was het een erg

ex-Rover.

geslaagd weekend.

Het

grootste

verschil

tussen

de

Wij zijn ook gelijk gestart met een nieuw

zeeverkenners en de wilde vaart is dat we

project.

nu meer zelfstandigheid hebben en er van

gekocht in een niet al te goede staat. Het is

v4
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een ontzettend leuk bootje, maar er gaat

landtak, ga ik me inzetten voor Stichting

wel veel werk in zitten aan onderhoud. In

Haarwensen. Deze stichting maakt pruiken

het winterseizoen hebben we dus genoeg te

van echt haar voor kinderen t/m 18 jaar die

doen naast het onderhoud van de vletten.

haaruitval hebben. Voor kinderen die door

Jullie zullen nog veel van ons horen. We

medische behandelingen of een andere

gaan er een topjaar van maken!

vorm van kaalhoofdigheid is deze stichting
bedoeld. We gaan ons haar heel lang laten

Liefs, de nieuwe wilde vaart

groeien en knippen het dan af. Het haar dat
de stichting binnen krijgt moet minimaal 25
cm lang zijn, anders kunnen ze er niets

KLEUR ONS CLUBHUIS LOOPT WEER!

mee. Je haar moet natuurlijk wel langer

Net als vorig jaar doen we weer mee met

dan 25 cm in totaal zijn, want anders knip

de

je het allemaal af en loop je heel lang met

Kleur

je

Clubhuis

actie

van

Flexa.

Iedereen krijgt bij aankoop van een bus

stom haar rond.

Flexaverf een speciale actiecode. Deze code
kun je doneren aan Scouting Niftarlake. Wij

Alle

kunnen, na donatie, voor iedere code een

ingestuurd worden, behalve geblondeerd of

blik verf ophalen! Op dit moment staat de

grijs haar. Het haar moet schoon en droog

teller al op

37 blikken.

natuurlijke

haarkleuren

kunnen

in een vlecht opgestuurd worden. Verder
maakt de leeftijd van het haar niet uit,
zolang het maar soepel is. Als het haar bij
ons allemaal lang genoeg is gaan we met
z’n allen naar de kapper en vlechten we het
en knippen we de hele vlecht eraf. We
hopen dat we een aantal kinderen heel blij
kunnen maken met ons haar.
Mocht je mee willen doen, laat het ons dan
zeker weten!
Voor verdere informatie kan er ook gekeken

Doneren kan nog tot eind oktober.

worden op www.haarwensen.nl

STICHTING HAARWENSEN

Emma van de Wetering

Samen met een paar andere meiden, Iris,
Irene, Milou en Jantine, allemaal van de
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ACTIVITEITENKALENDER
Contactgegevens Scouting Niftarlake

Hou hiervoor onze website in de gaten.
Bezoekadres:
Stationsweg 63 - Breukelen
Secretariaatsadres:
Dorpsstraat 9 - 3632 AP Loenen a/d Vecht
Voor meer informatie:
www:

www.scoutingniftarlake.nl

e-mail:

bestuur@scoutingniftarlake.nl

telefoon:

06-2115 5810

Twitter:

@ScNiftarlake

Facebook :
https://www.facebook.com/ScoutingNiftarlake
Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2x per
jaar. Met kopij, advertenties, foto’s of iets
anders voor de nieuwsbrief kun je je wenden
tot de redactie, via het e-mailadres
nieuwsbrief@scoutingniftarlake.nl
Het staat de redactie vrij om inzendingen wel
of niet op te nemen.
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