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1. INLEIDING
Dit is het jaarverslag 2018 van de Nico Steenbeek Groep. In dit verslag nemen we de lezer mee
in een jaar vol spelplezier, hoogtepunten en alle successen die we hebben behaald.
Een document dat niet alleen de ervaringen vastlegt maar ook bijdraagt aan de te nemen
stappen en invulling van de programma’s in de komende jaren.
Het jaarverslag bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
o
Per speltak het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar;
o
Per bestuur het verslag van het afgelopen jaar;
o
Het jaarplan per speltak van voor het jaar 2019 & 2020.
Het verslag en het jaarplan zijn door ieder genoemd onderdeel zelfgeschreven. Hiermee is een
levendige variatie ontstaan in het verslag, waarmee de verscheidenheid binnen de Nico
Steenbeekgroep (leden, leiding en bestuur) zeer goed tot uiting komt.
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
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2. ALGEMEEN
Een jaar als vele andere jaren? Een standaard jaar? Een automatisme? Nee echt niet! Geen
jubileum zoals in 2017, maar nog steeds een jaar met heel veel hoogtepunten. Elk jaar weer
is het enthousiasme overal te zien en de inzet ongelofelijk groot. Alle kennis, kunde en ervaring
zorgt ervoor dat de kinderen én hun (bege-)leiding elke week weer een grandioze opkomst
hebben.

Ø HET BESTUUR
Het mag duidelijk zijn, zonder alle hulp en inzet geen
scouting. Dus …..

Het bestuur bedankt iedereen die in 2018
heeft bijgedragen aan
het succesvolle jaar van de NSG.
Bij lange na niet voldoende. Dat beseffen we ons terdege.
Elke inzet, in welke vorm dan ook, is zeer welkom,
gewenst en draagt bij aan al die leuke opkomsten. Daar
gaan we dus met iedereen op verschillende momenten
ook even bij stil staan. Vanaf 2019 wordt daar de op
meerdere momenten de benodigde aandacht
aanbesteed.
Waarom? Omdat de gezellige sfeer in 2018 weer op veel momenten duidelijk zicht- en
voelbaar was. Als succesvol mag zeker de kaderdag worden benoemd. Met alle leiding van de
speltakken, groeps- en praktijkbegeleiders en bestuur een dag uitdagende en interessante
workshops volgen. Maar ook alle opkomsten, ZoKa’s, Beleinska en de jaarlijks terugkerende
“evenementen”.
Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd dit jaar. Op de achtergrond en niet altijd direct
zichtbaar. Maar er zijn wel degelijk op verschillende terreinen grote stappen gezet. Met als
doel: zorgen dat de kinderen aan leuke, boeiende en uitdagende opkomsten. mee kunnen
doen.
Zijn we er al? Nee nog niet. Het is en wordt steeds belangrijker om de aanwezige kennis en
kunde op een juiste manier in te zetten. En op een juiste manier te belonen. Dit jaar al gestart
met een verkenning, de eerste voorzichtige stappen en bedenken van “hoe?”. Nu zijn de
kaders en aanpak duidelijk. Een goede basis om dat de komende jaren verder uit te bouwen.
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Komend jaar gaan we hier dus mee verder. En daar hebben we iedereen bij nodig. De leiding,
de kinderen, ouders, gemeente, etc. Met als belangrijkste uitgangspunt dat iedereen kan en
mag bijdragen aan de vereniging, op een gebied of onderdeel waar men zich bij thuis voelt.
Maar ook met de beschikbare tijd die men heeft. Het hoeft niet altijd elke week. Het kan ook
ad hoc voor een speciale activiteit of project.
Het jaar 2018 heeft ons in ieder geval weer veel gebracht en energie gegeven. Een goede basis
om op verder te bouwen. En dat is nu juist wat we gaan doen.
Corien, Edwin, Dennis, Yorick,
Pieter-Jan, Loe, en Erik
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Ø PRAKTIJKBEGELEIDING
Professionalisering en teambuilding
Leidinggeven bij Scouting, vrijwillig maar niet vrijblijvend! Scouting Nederland hecht waarde
aan de kwaliteit van de leidinggevenden. Daartoe is de Scouting Academy ontwikkeld waarin
leidinggevenden de competenties kunnen ontwikkelen en/of optimaliseren die Scouting
Nederland heeft opgesteld.
Scouting Nico Steenbeek onderschrijft de doelstelling van Scouting
Nederland om te werken met gekwalificeerde speltakteams waaraan
ieder zijn bijdrage levert, passend bij de eigen mogelijkheden, talenten
en interesses. De (gekwalificeerde) praktijkbegeleiding begeleidt dit
proces en werkt nauw samen met de groepsbegeleiding. De
groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het
gaat om het reilen en zeilen van de speltak.
Omdat de beginsituatie voor elke leidinggevende verschillend is, wordt er gewerkt met
maatwerktrajecten. Sommige leidinggevenden schrijven zich in voor een training waarin alle
competenties worden aangeboden, anderen kiezen voor het individueel werken aan
competenties die nog verder ontwikkeld moeten worden.
In 2018 zijn er naast deze maatwerktrajecten 2 groepsactiviteiten georganiseerd. Allereerst
werd eind maart het zogenaamde Beleinska (BEstuur-LEIding-Nico Steenbeek KAmp)
gehouden. Zie verder in hoofdstuk 3 “Hoogtepunten” het verslag van Beleinska en de
kaderdag.
Op dit moment zijn er 2 praktijkbegeleiders en hebben twee personen (oud-leidinggevenden
van onze groep) aangegeven ook interesse te hebben deze rol op zich te nemen. Het aantal
groepsbegeleiders is gegroeid van 1 naar 3 in het afgelopen jaar. We kunnen concluderen de
bezetting praktijk- en groepsbegeleiding goed is.
Naast het zorgen voor de kwaliteit van de speltakteams, moet
er uiteraard ook gezorgd worden voor voldoende kwantiteit,
oftewel de bezetting van de teams. Dat is niet eenvoudig
hoewel het verrassend is met hoeveel enthousiasme jonge
leiding instroomt vanuit de Explorers.
Ook als het soms lastig is scouting te combineren met werk
en/of studie, is de bereidheid om zich in te zetten als
leidinggevende groot. Met name de buitenlandstages van
onze studerende leidinggevenden zorgen regelmatig voor
extra uitdagingen in de bezetting van de speltakteams.
Gelukkig leiden dit soort situaties ook weer tot creatieve
oplossingen!
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Dat zal in 2019 vast niet anders zijn….
Kortom: in 2018 is veel aandacht besteed aan professionalisering en teambuilding waarbij
plezier hoog in het vaandel stond. Dit zal ook de inzet voor 2019 worden!
Scoutinggroet,
De Praktijkbegeleiding
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Ø DE GROEP
In de komende hoofdstukken wordt er verslag gedaan vanuit de speltakken. Dit geeft een
gedetailleerd overzicht van hoe een jaar er uit ziet en welke leuke opkomsten en activiteiten
er zijn geweest.
Hierop vooruitlopend staat hieronder al een korte opsomming van speciale activiteiten. Deze
maken zichtbaar dat we als groep en af en toe als speltak ons inzetten voor de gehele
gemeente. Niet alleen intern gericht maar zeker ook zichtbaar voor de omgeving waar onze
leden vandaan komen.
In vogelvlucht:
•
•

•

•

•

Wilgen knotten
® Onderhouden van het wilgenlabyrint bij de Nedereindse plas
Koningsdag
® Ondersteuning en bemensing van diverse activiteiten op verzoek van- en in
samenspraak met de Oranjevereniging IJsselstein
Oliebollen
® Traditionele verkoopactie in december waarbij de NSG-oliebollen verkoopt en
thuisbezorgt in IJsselstein en omgeving
Anjeractie
® Deelname aan de Anjeractie door de Explorers; dit is de jaarlijkse collecte t.b.v.
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dodenherdenking.
® Ondersteuning van en deelname aan de herdenking op 4 mei bij het monument
in IJsselstein door de verschillende speltakken.

3-2-2018 2018 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - DEF v1.0 Website.docx

pag. 8

3. HOOGTEPUNTEN
Ø JUMELAGE TEGENBEZOEK AAN HERENTALS:
Scouting Nico Steenbeek Groep IJsselstein en 5e en 12e Reynaert Adinda Herentals
In totaal 86 leden van de scouting Nico Steenbeek Groep waren van donderdag 10 mei t/m
zondag 13 mei 2018 op tegenbezoek bij de scouting ‘5e en 12e Reynaert Adinda’, na hun
bezoek aan IJsselstein tijdens Hemelvaart in 2016. Het was voor ons een lekker lang weekeind
vol leuke, gezellige, leerzame, intensieve, sportieve integratie van IJsselsteinse- en Herentalse
scouts.
Bij aankomst donderdag werden wij verwelkomd door de schepen van Herentals, Ingrid
Ryken, en door Liesbeth ter Horst, lid van het Jumelage Comité IJsselstein. De leiding van de
scouting Herentals kreeg een cadeau van het Jumelage Comité: een lijst met 2 oude foto’s van
IJsselstein; de schepen van Herentals had een zaklampje voor alle IJsselsteinse scouts.
Na het ‘kamp maken’ deden wij een spelprogramma met onze Bevers en Welpen; leden van
het 5e en 12e hadden een spannend middag- en avondspel ‘Hungergames’ georganiseerd. Na
afloop, terwijl de jongere jeugdleden al heerlijk sliepen, werd er nog gezellig rond een
kampvuur gezeten en nagepraat.
Vrijdag hebben wij ons eigen programma gedaan. We zijn o.a. met alle speltakken naar het
zwembad geweest (dat speciaal voor ons open ging) en we hebben de toeristentoren in het
bos beklommen. ’s Avonds kwamen er weer ‘Herentallers’ op ons kampvuur af: dit was
wederom erg gezellig.
Zaterdag was de topdag van het
kamp: een gemengde opkomst met
de leden van beide verenigingen.
Openen met het hijsen van de
speciale
door
ons
gemaakte
Jumelage-kamp-vlag, welke mét onze
groepsdas aan het 5e en 12e cadeau is
gedaan. Samen allerlei actieve spellen
en speurtochten gedaan, met elkaar
gelachen en van elkaar geleerd. Onze
yell maakte indruk! “Nico Nico Nico!!!
…”
foto: Sven Mols krijgt ons cadeau van Martijn Rietveld, Ingrid Ryken kijkt toe.
(© Bertwin van den IJssel)
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Na afloop van alle spellen werden wij door onze gastvrouwen en -heren getrakteerd op een
fantastische maaltijd van stoofschotel, waarvoor ze al een dag tevoren aan de voorbereiding
waren begonnen. Zeer smakelijk!! Natuurlijk werd ook deze avond afgesloten met een
kampvuur. Zondagochtend was het voor ons opruimen en inpakken. Wat gingen deze dagen
snel voorbij!
Bij vertrek werd afgesproken dat we elkaar zeker weer zullen bezoeken. Misschien per speltak,
maar misschien ook wel weer met de hele groep: het is dan aan Herentals om weer hierheen
te komen.
Zoals een van onze jongste leden zei: “ik vond het eerst eng om te vertrekken met de bus naar
België, maar nu wil ik bijna niet meer naar huis!”.
Deze fantastische reis kon alleen maar plaatsvinden dankzij sponsoring van de busreis door
het Jumelage Comité IJsselstein, waarvoor onze grote dank!
Jumelage Commissie van de Nico Steenbeekgroep IJsselstein,
Thijs van Lexmond, Martijn Rietveld, Niels Radix, Pieter-Jan de Vries, Corien Rietveld

Ø BELEINSKA
Dit weekend (23 en 24 maart) was vooral gericht op teambuilding en het verbeteren van de
onderlinge communicatie tussen de verschillende speltakken.
Het weekend startte met het voorbereiden van de opkomsten van zaterdag in gemixte
speltakteams. Per speltak bleef er een vertrouwd gezicht voor de jeugdleden, de overige
teamleden waren afkomstig uit de andere teams (speltakken). Idee erachter: stap eens uit je
comfortzone! Uit de evaluatie kwamen enthousiaste reacties! Leerzaam om eens te werken
met een andere leeftijdsgroep en in een ander team. In een nieuw team is communicatie
enorm belangrijk omdat je elkaar niet door en door kent.
Naast het organiseren van de opkomsten werden er voor avonden een Pub quiz en Crazy 88
georganiseerd in uiteraard gemixte teams. Op zaterdagmiddag moest elke team een
gepionierd parcours beslechten waarbij de grond niet mocht worden geraakt en er ook nog
attributen moesten worden meegenomen. En dat zo snel mogelijk! Alle spellen waren gericht
op samenwerking en communicatie en er werd fanatiek gestreden. Maar ondanks het
competitieve karakter van de spellen, voerde het plezier de boventoon.
We kijken terug op een enorm geslaagd en leuk weekend! Beleinska 2019 staat inmiddels
alweer gepland voor eind maart en de ideeën voor de invulling hiervan zijn er al. We kijken er
naar uit en hopen dat er ook over dit evenement weer lang zal worden nagepraat!
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Ø KADERDAG
Op 10 november werd de tweede groepsactiviteit georganiseerd: het eerste NSGtrainingsevent!
Er werden 3 rondes workshops aangeboden waarop alle leiding zich konden inschrijven. De
inhoud van de workshops was zeer divers: Scouting Academy, Feedback geven/ontvangen,
Veiligheid op kamp, Brandwonden en Oudergesprekken. De workshops werden gegeven door
zowel leden van de Nico Steenbeekgroep als externen.
Het trainingsevent startte met een gezamenlijke lunch en werd afgesloten met een barbecue.
's Avonds werd er voor de liefhebbers ter ontspanning en vermaak een lasergame
georganiseerd in ons eigen clubhuis. Ons eerste trainingsevent was een succes en zal zeker
een vervolg krijgen!

Ø WILGENKNOTTEN
Bij de Nationale Boomfeestdag van 2003 is bij de Nedereindse plas het
wilgenlabyrint geplant. Als groep hebben we dit kunstwerk min of meer
geadopteerd. We helpen ieder jaar in maart bij het snoeien van de
wilgentenen. Voordat we daaraan beginnen doen we de wilgendans van
de Pima-indianen uit Arizona. Activiteitengebieden: Buitenleven en
Samenleving.

Ø JOTA-JOTI
In oktober was het weer tijd voor JOTA-JOTI. Een weekend dat staat in
het teken van techniek. Techniek pasten we toe bij het solderen van
elektronica- werkstukjes. We bouwen ook met palen en touwen een
zendmast. Die gebruiken we om radiocontact te maken met andere
scoutinggroepen in Nederland en zelfs daarbuiten. Contact leggen
doen we ook via internet. Dit jaar deden we dat door gezamenlijk te
bouwen in een Minecraft wereld. Activiteitengebied: Internationaal.
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Ø ZOMERKAMPEN
Zoals in het volgende hoofdstuk is te lezen zijn
alle speltakken ook in 2018 weer op zomerkamp
geweest. Dit blijft toch een belangrijke en zeer
leuke activiteit in elk Scoutingjaar. Echt een
week vakantie met veel spannende momenten,
in de natuur, te laat slapen, een gevarieerd
programma en ontspannende momenten.

In vogelvlucht een kort overzicht:
Bevers

Weekend op de boerderij

Jungle

Khaniwara

Rijsbergen

Bokkenrijders

Sionie

Lieshout

Tijdreizen/Tijdmachine

Scouts

Beilen

Ducktales

Explorers

Slovenië

Geen thema, gewoon superleuk

Voor een gedetailleerd en sfeerverslag, lees de verslagen bij de speltakken.
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4. SPELTAKKEN
Ø BEVERS
Januari

Een nieuw jaar is begonnen met een schaatsopkomst met de groep. Na
deze opkomst zijn we begonnen met opkomsten voor het thema figuur
Rebbel, hierbij zijn we bezig geweest met het maken en schilderen van
pindakaashouders voor de vogels. Ook hebben we dakpannen versierd
met vet en voer voor de vogels.
Februari

In februari zijn we verder gegaan het thema van Rebbel, ook was
het de maand van het knotten van de wilgen. Voor het thema van
Rebbel hebben we de pindakaashouders afgemaakt en hebben
we zelf vetbollen gemaakt voor de vogels. Terwijl de rest van de
groep de wilgen bij het labyrint aan het
knotten waren, hebben de bevers de
wilgen op de boerderij geknot.
Maart

In maart hebben we het knotten van de wilgen op de boerderij
afgemaakt en zijn we begonnen voor Pasen. Hiervoor hebben we
ballonnen en veranderd in paaseieren m.b.v.
wol. Ook hebben we kippetjes gemaakt van
papier.
April

In april hebben we de Duinenmars gelopen, hierbij lopen we 5 km door
de duinen bij Kijkduin in Den Haag. Ook hebben we onze speltak foto
vernieuwd met de bevers die we hebben. Als laatst hebben we een
groente en fruit tuintje gemaakt.
Mei

Het begin van mei stond in het teken van helpen met de
dodenherdenking en het bezoek aan
Herentals met de hele groep, bij dit
bezoek waren drie bevers aanwezig.
Verder hebben we genoten van het
mooie weer door veel spellen te doen met water en groene zeep
waardoor de kinderen lekker konden glijden.
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Juni

Juni was een drukke maand voor de bevers, we waren begonnen met
een opkomst in het Kloosterplantsoen. Ook zijn we naar een
aardbeienpluk-dag geweest, hier
hebben we bakjes gevuld met
heerlijke aardbeien. Toen we daarna
weer op de boerderij waren hebben
nog genoten van bakjes met
aardbeien en kersen, die beide in
een paar minuten op waren. Als laatst hadden we een
zomerkamp met het thema jungle. Dit kamp was georganiseerd door een aantal Explorers,
met dit kamp was het 2017-2018 seizoen afgelopen voor de bevers. Helaas hebben we ook
afscheid moeten nemen van Steven die was verhuisd en bij een nieuwe groep begonnen was.
Juli - Augustus

In deze maanden hebben we helaas geen
opkomsten, wegens de zomervakantie.
September

In september is het nieuwe seizoen begonnen met
het kijken van foto’s van het vorige seizoen en het
zomerkamp. In de tweede opkomst was er een vergroting
van het leidingteam met vier leiding die hun nieuwe
bevernaam nog moesten kiezen. Daarnaast hebben we
kastanjes en eikels gezocht, hiermee hebben we in de
opkomst daarna geknutseld. Om de maand af te sluiten
hebben we verse appelmoes gemaakt.
Oktober

Oktober was een rustige maand voor de bevers met de
eerste en tweede opkomst spelletjes doen op de
boerderij. De derde opkomst was van de jota en joti
waarbij de bevers gecommuniceerd hebben met andere
groepen. De laatste opkomst van de maand hebben we
voorbereid op Halloween door pompoenen te
schilderen.
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November

In november zijn we begonnen met een opkomst in de bossen
van Austerlitz, hier zijn we druk bezig geweest met het zoeken
naar paddenstoelen. Na deze opkomst hebben we nog een
opkomst geknutseld. De derde en laatste opkomst van deze
maand hebben we voor sinterklaas geknutseld.

December

In december zijn we begonnen met de sinterklaasopkomst
waarbij de sint de kinderen een rugzak heeft gegeven. De
tweede opkomst hebben we kerststerren geknutseld. Als
afsluiter
van
2018
hebben
we
een
kerstlunch
gehouden
waarbij de kinderen
lekkere hapjes hadden
gemaakt en daarna
samen met de ouders en broers en zussen alles hebben
opgegeten.
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Ø WELPEN KHANIWARA
Januari:

De eerste opkomst van het jaar is de leiding kamplocaties gaan kijken voor het zomerkamp,
helaas moesten de kinderen daarom de eerste zaterdag van het jaar thuisblijven. Wel heeft
de leiding een hoop mooie locaties bekeken zodat wij uiteindelijk een fantastisch zomerkamp
konden gaan hebben.
Op de eerste zaterdag hebben wij samen met de welpen geproost op het nieuwe jaar, met
kinderchampagne uiteraard.
Februari:

In februari zijn wij gestart met het installeren van de nieuwe
welpen. Elke nieuwe bever, welp, scout of explo wordt
geïnstalleerd bij zijn of haar nieuwe speltak. Installeren
houdt in dat je echt deel wordt van de groep. Je krijgt dan al
je insignes opgespeld en word verwelkomd door je leiding
en de andere welpen.
In februari hebben wij ook een weekendkamp georganiseerd. Met dit kamp hebben alle
leiding tegelijkertijd hun verjaardag gevierd, hierbij werden natuurlijk veel verjaardag spellen
gespeeld zoals stoelendans en koekhappen. Er werden natuurlijk ook allemaal lekkere dingen
gegeten.
Maart:

Normaal gesproken start maart met wilgenknotten, maar in
verband met de extreme kou die dag hebben wij dit af moeten
lassen voor onze welpen. Wel hebben we nog een superleuke
opkomst gehad op de boerderij waar wij onze eigen wilgen
hebben geknot.
De omgekeerde opkomst vond ook plaats in maart. Hierbij zijn we gestart met het sluiten en
afgesloten met het openen, hadden de welpen hun kleren verkeerd om aan en werden de
spelletjes erg verwarrend, maar het was zoals altijd weer een dolle boel.
Het overvliegen was dit jaar in maart. En het thema was Pasen. De
leiding had flink uitgepakt en zichzelf weer eens flink voor paal
gezet met Paashaas pakken en een hoop paaseitjes uiteraard.
Nieuw dit jaar was het leidingkamp. Een kamp waarbij alle leiding
door middel van workshops een hoop ervaring en kennis op kon
doen om vervolgens te gebruiken in hun eigen opkomsten. Zo
werd op de zaterdag een gezamenlijke opkomst georganiseerd
waarbij alle leiding een ander speltak leiding ging geven. Dus de
welpen hadden voor een dag eens wat andere leiding.
April:
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De eerste bos dag van het jaar was in april. De kinderen
kregen in kleine groepjes de opdracht om de vetste hut te
bouwen. Naast het bouwen van hutten was het natuurlijk ook
nodig om heerlijke bosspellen te spelen zoals vlaggenroof.
Dit jaar hebben wij ook weer meegedaan aan de duinenmars.
Met behulp van ouders zijn we naar Den Haag gereden en
hebben daar een heerlijke wandeling gemaakt door de
duinen en zo hebben de kinderen weer een medaille of een
speldje verdiend.
In april zijn de welpen weer bezig geweest met het verdienen
van insignes. Deze keer konden ze kiezen uit sport of
spoorzoeken en de oudste welpen hadden ook nog de keuze
uit het insigne zakmes.
Mei:

Zoals elk jaar stonden we met de Nico Steenbeekgroep op 4 mei bij het oorlogsmonument, zo
ook de welpen.
In mei was het dan eindelijk zover, op kamp naar België!
Hier gingen wij onze vrienden uit Herentals weer
opzoeken die 2 jaar geleden bij ons op bezoek zijn
geweest. De scouts uit Herentals hebben super goed
voor ons gezorgd, op de zaterdag hadden ze speciaal
voor onze welpen een activiteit voorbereid en ’smiddags gingen onze welpen met hun Belgische
leeftijdsgenoten een leuke activiteit doen.
In mei werd het ook weer heerlijk weer. En met heerlijk weer komen heerlijke water
activiteiten. In mei hebben een mooie buik glij baan gemaakt, met biologische afbreekbare
groene zeep uiteraard.
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Juni:

Begin juni hadden de twee welpengroepen een
samenwerking met de kloosterspeeltuin. Met behulp
van een paar fantastische ouders hebben we daar een
mooie draaimolen gepionierd, waar kinderen die de
speeltuin bezochten gebruik van konden maken. De
welpen zelf hebben heerlijk in de speeltuin gespeeld en
broodjes gebakken.
De regionale Jungle dag was ook weer in juni dit jaar. Deze
keer met de Nico Steenbeekgroep als gastheer. Welpen
vanuit heel de regio kwamen naar IJsselstein om dit
jaarlijkse evenement te vieren. Er waren weer een hoop
spellen te doen en er was weer een hoop gezelligheid zoals
altijd.
Juli:

Zomerkamp! Ja het was weer zover, de leukste week van
het jaar! Het zomerkamp voor de Khaniwara welpen was
dit jaar in Rijsbergen. In Rijsbergen was alleen een
probleem, dit was terrein van de welbekende
Bokkenrijders. Het hoofd van de bokkenrijders, Agiatori,
had de schat gestolen van de kasteeldame, hierdoor was
hij vervloekt geraakt. Toen wij de schat terug hadden
gepakt werden wij zelf ook vervloekt, hierdoor kreeg al
ons eten een rare kleur. Gelukkig hebben wij alles kunnen oplossen en zijn wij van de vloek
afgekomen en hebben we het hoofd van de bokkenrijders ook geholpen van de vloek af te
komen. Oh en de voorzitter kwam langs en hij heeft een potje gevolleybald.
Na het zomerkamp was het dan toch helaas tijd voor de zomerstop.

Augustus:

Zomerstop "
$
#
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September:

Zoals tradities is hebben we dit jaar met de eerste opkomst van het jaar weer de foto’s
bekeken van het zomerkamp. Alle ouders waren uitgenodigd om te komen kijken en het was
natuurlijk weer een dolle boel.
In september zijn wij met de welpen ook weer bezig geweest met het maken van nesten.
Nesten zijn sub groepjes binnen de welpen, waar je bijvoorbeeld corvee mee doet, of heel
goed mee kan samen werken in een spel of activiteit. Om deze samenwerken een beetje op
gang te helpen hebben wij een nestencompetitie georganiseerd. Elk nest kon punten
verdienen door erg goed met elkaar samen te werken en sportief te zijn.
Oktober:

In voorbereiding op de Jota, dat dit jaar in het thema ruimte stond, hebben de welpen samen
met de bevers zonnestelsels geknutseld. Elk nest heeft een heel mooi schaalmodel van ons
zonnestelsel gemaakt.
Eind oktober was het dan tijd voor de Jota. Hier konden de kinderen contact leggen met scouts
over heel de wereld met behulp van radio en het internet. We hebben een soort chaosspel
gedaan met allerlei gekke opdrachten en vragen. Daarna hebben de welpen in groepjes met
andere scoutinggroepen contact gelegd.
November:

Het was weer tijd voor een klein kamp in november. Met dit kamp
zijn we naar de verkeerstuin geweest in Utrecht, dat was wel erg leuk
want we gingen met alle welpen in de tram. Bij de verkeerstuin
hebben we in een veilige en leerzame omgeving geleerd hoe we ons
moeten gedragen in het verkeer. Toch zijn er ook een paar welpen
bekeurd voor niet-veilig weggedrag.
In november zijn we weer naar het bos geweest, want in de herfst is
het bos een erg mooie plek om te zijn, als het droog is. In het bos
hebben we weer een aantal leuke spellen gedaan.
In november hebben we ook weer twee kinderen geïnstalleerd. Deze twee kinderen waren
helemaal nieuw bij de scouting, dus het was wel een beetje spannend, maar ze voelen zich nu
al helemaal thuis binnen de groep.
December:

Altijd weer spannend, Sinterklaas kwam langs bij de Nico
Steenbeekgroep. Hij had wel een probleem, hij was een van
zijn pieten kwijt en dat moest natuurlijk nou net de Piet zijn die
de cadeautjes bij zich had. Door middel van spellen konden de
kinderen hints verzamelen over waar de Piet zou kunnen zijn.
Een BBQ is altijd lekker toch? Dat dachten wij ook en daarom hebben wij in december een
winter BBQ georganiseerd. De oudste welpen mochten vuur maken terwijl de andere welpen
spellen aan het spelen waren. Toen het vuur goed brandde, konden we beginnen. We hadden
lekkere broodjes, worstjes, groentes en van alles wat.
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De opkomst erna stond in het teken van kerst, en wat is er nou leuker dan met z’n allen eten.
Samen met de andere welpen hebben we een heerlijke kerstbrunch gehad. Daarna hebben
we met alle welpen samen nog wat leuke spellen gedaan en zo was dat de laatste opkomst
van het jaar.
Maar het was niet de laatste actie van het jaar, de grote oliebollenactie moest nog plaats
vinden. Een hoop van de welpen hebben dit jaar weer geholpen met het rondbrengen van de
oliebollen en zo hebben we met de groep weer een aardig zakcentje verdiend.
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Ø WELPEN SIONIE
Na de zomerstop is de Sioniehorde
begonnen met het terugkijken van de
Zomerkampfoto’s met de ouders, dit is
een leuke activiteit om zo de
sfeerimpressie te bekijken van het kamp
voor de ouders en de kinderen weer
enthousiast te maken. Hierna zijn we
gestart met een aantal insignes welke we
verdeeld hebben over de weken.
Enkele voorbeelden hiervan waren:
-

Omgaan met vuur
Leren omgaan met je zakmes
Journalistiek

De kinderen moesten hierbij opdrachten uitvoeren waarbij zij moesten aantonen kennis te
hebben verkregen over het onderwerp en hier voldoende over te leren vertellen.
Door de weken heen hebben wij ook een aantal leuke opkomsten gehad in het kader van het
kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vriendjes en vriendinnetjes dag, een bos dag,
vlotvaren, en diverse spelletjes.
Hoogtepunten van het afgelopen jaar waren onder andere het Winterkamp, de Jungle dag
welke dit jaar door de Sioniehorde was georganiseerd, een bezoek aan de Kloosterspeeltuin
en het bezoek aan Herentals.
Uiteraard als kers op de taart was het zomerkamp. Dit jaar was het thema ‘Tijdreizen’. Op de
locatie was een tijdmachine gevonden welke door een professor was gemaakt, maar zijn
slechte broer had deze gesaboteerd. Hierdoor raakte de tijdsstromen door elkaar en moesten
wij deze herstellen door tandwielen te zoeken door de week heen. Aan het einde was de
tijdsmachine hersteld en de strijdbijl tussen de slechte en goede professor begraven. Samen
gingen zij verder onderzoek doen naar nieuwe soorten kaas!
Door de opkomsten heen hebben wij een aantal foto’s gemaakt van de activiteiten, deze zie
je hieronder
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Bezoek Herentals:

Water opkomst:

Andere foto’s van verschillende opkomsten:
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Ø SCOUTS
Wat een mooi jaar is het weer geweest voor de scouts. Er is een heleboel
gebeurd dit jaar. Een nieuwe hopman is geïnstalleerd, we zijn naar België
geweest. Gewerkt aan een nieuw soort insigne, heel veel leuke
opkomsten en natuurlijk een fantastisch zomerkamp.
In 2018 hebben we weer mooie gevarieerde opkomsten gehad, waarin
we de scouts kennis hebben laten maken met onder andere
verschillende vuren, routetechnieken, knoop- en kookopkomsten. Hiermee zijn de scouts
goed voorbereid op zomerkamp waar ze hun eigen kampement moeten maken met keuken
en tent.
In de periode voor zomerkamp zijn we ook actief geweest aan een nieuw insigne, namelijk de
nature award. Dit is een speciaal insigne die beoordeeld wordt door een team van Scouting
Nederland. Verdeeld over 4 opkomsten zijn er 10 challenges gedaan, waarin de onderdelen
lucht, water, en land behandeld zijn. De scouts hebben tijdens deze onder andere challenges
kennis gemaakt met de gevaren die dreigen voor het milieu,
maar ook nagedacht hoe hun stad er uit zou zien als ze
burgemeester zouden zijn. Hoe zorg je ervoor dat het natuur
goed behandeld wordt. Tijdens deze challenges waren ze ook
bezig om hun eigen verhaal te maken met foto’s. Aan het einde
waren de arenden de patrouille met de meeste overwinningen,
wat ze een mooie dasspeld opleverde.
Als proefkamp zijn we met de rest van de groep naar het mooie
Herentals in België geweest. Als onderdeel van de samenwerking
tussen IJsselstein en Herentals is de Belgische scoutinggroep twee jaar geleden bij ons
geweest, waarmee het nu onze tijd was om hun kant op te gaan. In dit weekend hebben we
kennis gemaakt met Belgische pap, een spel gebaseerd op the hunger games, veel vrienden
gemaakt en plezier gemaakt. Ook zijn we op een mooie ontdekkingstocht gestuurd door
Herentals met een hike gemaakt door onze zuiderburen.
In juli zijn we op zomerkamp gegaan naar Beilen in het mooie Drenthe. Oh, oh, oh, wat was
het warm. Bij aankomst kwamen we erachter dat er geen gras meer over was. Voor het eerst
hebben we dan ook gekampeerd op hooi, dat is gedroogd gras. Hier maakten we kennis met
Dagobert Duck. Hij had een goudmijn gevonden, maar zijn aanspraak werd bedreigd met zijn
zware jongens. Gelukkig waren hopman Breedborst en de jonge woudlopers bereid om
Dagobert te helpen.
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Aangezien er veel gebeurt op zomerkamp
hierbij een aantal hoogtepunten. De hike
werd als traditie gereden op de maandag.
Hopman Breedborst mocht dit jaar
meefietsen met de patrouilles. Voor
sommige patrouilles kwam dit als een
redding, want ze waren hopeloos
verdwaald. Gelukkig kon hij genoeg rusten
onderweg, wachtend op het volgende
groepje. Gelukkig heeft iedereen al dan
niet met hulp de eindstreep gehaald, waarna het tijd was voor de traditionele pannenkoeken
maaltijd.
Op de donderdag gebeurde er iets heel bijzonders. Hopman Breedborst (Bertwin) werd 40
jaar. Dit konden we niet geruisloos voorbij laten gaan natuurlijk. 1 Minuut over twaalf werd in
koor uit alle tenten meegezongen op lang zal die leven, waarna de scouts hem kwamen
feliciteren. Waarna allemaal cadeaus tevoorschijn kwamen. Denk hierbij aan een feestbril en
speciaal geschilderde klompen.
Overdag werd er een vossenjacht gehouden in Beilen, waar gezocht moest worden naar
allemaal mensen die met Bertwin te maken hebben, wat hij niet wist. Terug op het
kampterrein was het tijd voor een grote barbecue, waarmee een einde kwam aan een mooie
verjaardag.
Na zomerkamp was het moment dan daar. Bertwin nam na 21 jaar
als leiding en na 16 jaar als hopman afscheid van de scouts. Onze
hopman gaat zijn vleugels uitslaan en zich inzetten als
groepsbegeleider. Tijdens een speciale installatie, die niet vaak
voorkomt, nam Niels afscheid van zijn rode linten (leiding) en kreeg
hij van Bertwin zijn nieuwe groene linten. Hiermee is Niels officieel
onze nieuwe hopman. Als cadeau/traditie kreeg hij van de oude
hopman een nieuwe scoutsvlag, waarna de vlag werd gewisseld. De
oude vlag ging mee met
Bertwin. Wij wensen
Bertwin veel plezier in zijn
nieuwe functie en je bent altijd welkom bij ons.
In een jaar tijd zijn er ook een paar leidingwissels
geweest. Zoals net te lezen heeft Bertwin afscheid
genomen. Ook Thijs heeft ons helaas verlaten, maar
gelukkig is Martijn erbij gekomen vanuit de welpen.
Al met al is er weer heel veel gebeurd in 2018. Wij
hebben het heel leuk gevonden en kijken alweer uit naar een fantastisch 2019.
Scoutinggroeten,
De Scoutsleiding
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Ø EXPLORERS
2018 was een bewogen jaar voor de Explorers. Er hebben een aantal grote veranderingen
plaatsgevonden. Ook zijn de Explorers druk geweest met alle voorbereidingen voor het
zomerkamp. Ze hebben veel geld verdiend door activiteiten en klussen om zo een waanzinnig
gaaf kamp naar Slovenië waar te kunnen maken. Ook stond het in het teken van ontwikkeling
van het zelfbestuur en het vergaren van kennis over insignes bij de Explorers.
Het jaar begon weer gezellig met schaatsen met de rest van de
groep in Utrecht. We zijn het jaar rustig begonnen door te
plannen, opkomsten te doen met leuke spelletjes en pijltjes te
schieten door het gebouw en op elkaar (natuurlijk met
veiligheidsbrillen, zo verstandig) als echte 007-agenten.
In Februari hebben we met zijn allen gestreden om de wereld te
veroveren bij levend risk. Dit was nog niet zo makkelijk en hiervoor
moesten er een heleboel verschillende spellen/ opdrachten
worden uitgevoerd. Daarnaast mocht in het nieuwe jaar het gamen niet ontbreken. We
hebben de tv’s en de spelcomputers aangesloten om weer lekker te dansen, zingen en racen
verspreid over de boerderij. Ook het fotospel heeft weer voor veel vermaak gezorgd. Hier
komen toch altijd weer foto’s uit waar je nog lang van na kan genieten.
De maand maart was een stuk drukker. Deze maand
stond voor een groot deel in teken van geld verdienen.
Er zijn flessen ingezameld, er was een kleine tuinklus
waarbij ook een orgel uit elkaar moest worden gehaald,
er zijn wat wilgen geknot en daarnaast hebben we met
zijn allen ook nog de tuin verbouwd van Ewoud (poeh,
wat een spierpijn!). Naast het geld verdienen was er
gelukkig ook nog tijd voor normale opkomsten; een foto
estafette, het jaarlijkse paasdiner “nomnomnom”
waarbij iedereen wat meeneemt en een opkomst
waarbij de Explorers eens geruild hadden van leiding in
verband met BELEINSKA.
April was ook weer een mooie afwisseling van opkomsten waarbij er hard is gewerkt voor het
zomerkamp en gewone opkomsten. De autowasstraat was een waar succes en nog maanden
later praten de “klanten” over hoe spic en span hun auto
was. Een waar succes, en zeker iets om voort te zetten! Met
koningsdag zijn er veel pannenkoeken gebakken en
toiletten bemand en schoongemaakt. Ook hebben we
gekookt, want ja Explorers houden nou eenmaal van eten.
En een all time favorite; Brand je land. In twee groepen een
stad bouwen van kranten om daarna te proberen die van
de ander in brand te steken.
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Mei begon met een knaller. Het Hemelvaart kamp in
Herentals. De Explorers waren met een klein groepje, maar
hebben heerlijk genoten van het lange weekend in België
met de rest van de Nico
Steenbeekgroep. Ook hebben
we lekker vlot gevaren en is er in
de hitte weer hard gewerkt voor inkomsten voor het zomerkamp.
De Explorers hebben hard caravans geschrobd en geboend en ook
nog eens de tuinen netjes gemaakt op de camping in Havelte. De
mensen waren zelfs zo tevreden dat we in 2019 weer mogen komen
om geld te verdienen voor het zomerkamp!
In Juni waren de laatste geld verdien acties; anjercollecte en de
lunch verzorgen voor de bruiloft van Yorick samen met de scouts.
Ook hebben we de definitieve planning voor het zomerkamp
afgemaakt, een EHBO-opkomst gehad en het belangrijkste…
geoefend met een weekendkamp! Tenten opzetten, koken
oefenen en een Slovenië test.

De periode waar we het hele scoutingseizoen naartoe
hebben gewerkt, Juli, zomerkamp! Het hoogtepunt van
het jaar, Slovenië. De tijd waar we al maanden over
hadden gedroomd. We in deze maand wat extra drempels
moeten nemen, maar daardoor niet minder genoten van
het zomerkamp. Een kamp met Duitsland als tussenstop
om onze luxe busjes op te halen en met Slovenië als
eindstop. Door de marathon was de heenweg wat langer,
maar dit heeft het plezier niet mogen drukken. Wat een prachtig land is Slovenië! Waarbij we
hebben mogen genieten van de mooie bergen, meren, watervallen en de Vintgarkloof. Ook
zijn we wezen canyoningen, gondelen, wandelen, kanoën, suppen, mountainbiken en met de
kabelbaan de berg op. Ook zijn we naar Ljubljana geweest
met als verrassing van de begeleiding een ontmoeting met
de Explorers van Driebergen. Tot slot zijn we nog lekker uit
eten geweest naast dat we weer net als vorig jaar volledig
hebben gekookt op het kampvuur. Zo nu en dan verwennen
mag best! Dit alles was mogelijk voor de ongelofelijke inzet
van de Explorers bij een variatie aan klussen. En dat harde
werken was het zeker waard. Na het mooie Slovenië
hebben we de laatste dag weer doorgebracht in Duitsland met een jarige en bezoek; de
voorzitter. Helaas waren we allemaal zo moe van de hele week dat we na de bbq al snel naar
bed wilden, waarna het kamp er alweer zo goed als op zat. De week was omgevlogen.
Na de zomervakantie en na goed uitgerust te zijn van het zomerkamp zijn we weer gestart
met het nieuwe seizoen. Als vanouds zijn we gestart met het kijken van foto’s, waarbij we
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ouders eerst hebben geactiveerd. Daarnaast is er in september meteen een nieuw zelfbestuur
gekozen en met behulp van presentaties ook al snel een nieuwe zomerkamplocatie gekozen;
Tsjechië! En tot slot hebben we met zijn allen hard gewerkt om een prachtige planning neer
te zetten voor het nieuwe scoutingseizoen.
In oktober hebben we pijltjes geschoten met een twist, toch
altijd een favoriet. Ook hebben we lekker veel spellen
gedaan waarbij je goed kan worden en daarnaast hadden
we jota/joti samengevoegd met overvliegen. Hierbij
hebben de Explorers en de scouts samen de opkomst
gedraaid en de hele dag spellen gedaan waarbij ze Nico’s
moesten verdienen die ze konden uitgeven aan eten voor bij de bioscoop in de avond. Dat is
nog eens een manier om de Explorers te motiveren, haha! En wat was het een succes.
November stond in teken van het eerste weekendkamp van
het seizoen. Deze was volledig georganiseerd door een
Explorer. Hierbij werd gestreden om de titel, welk team
voerde de opdrachten en spellen als best uit en won! Dit
werd afgewisseld met in de avond heerlijk kneuterig
genieten met gezelschapspellen met zijn allen. Ook zijn er
deze maand cup cakes gebakken en is er veel geld over de balk gesmeten bij het casino met
als kledingvoorschrift; netjes (en ja hoor degene die op het laatste moment all-in deed won
de avond). Hierbij was er ook gedacht aan een lekkere non alcoholische cocktails om de sfeer
helemaal af te maken!
Tot slot staat de laatste maand van het jaar vaak in teken van veel vaste activiteiten. We
begonnen deze maand met het bakken van pepernoten. Daarna hebben we met zijn allen
weer veel cadeautjes gekocht en gezocht en een actief dobbelspel gespeeld om sinterklaas te
vieren. Ook was er sprake van een kerstopkomst met koekjes bakken en versieringen maken
voor het hok, waar we nu nog steeds van kunnen genieten. En ook de oliebollenactie is vaste
prik, wat altijd erg populair is bij de Explorers. Toch was er ook sprake van een nieuwe
activiteit. De powerpointkaraoke. Iedere Explorer kreeg een willekeurige karaoke met een
bepaald onderwerp (bv. EHBO), waarbij sprake was van 12
slides waar ze 5 minuten lang over moesten vertellen.
Hierbij was het niet belangrijk of het klopte wat er werd
gezegd. Wat hebben we gelachen! En het was niet alleen
heel leuk, maar daarnaast ook nog eens heel leerzaam.
Een fantastisch idee, wat we zeker nog eens gaan
uitvoeren.
Al met al was 2018 een druk maar fantastisch en geslaagd jaar. We hebben een hele hoop
nieuwe dingen gedaan en ook veel mensen geholpen, waardoor we zelf ook weer een
topzomerkamp hebben mogen ervaren. We kunnen alleen maar wensen dat 2019 net zo een
topjaar wordt, met nog meer nieuwe herinneringen.
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5. VOORUITBLIK 2019
In 2019 gaan we aan de slag met hetzelfde enthousiasme en inzet als in 2018. Het
optimaliseren van de organisatie. Verder
uitbouwen van de samenwerking en kwalificaties.
Een groeipad waar we elk jaar weer tijd en energie
insteken. Omdat we dat belangrijk vinden. Ook
wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste
uitgangspunten van de Scouting:
• We stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen
te verleggen.
• We vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de
samenleving.
• We zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
• We vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende
activiteiten.
• We bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden
daarvoor verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

Ø ALGEMEEN
Voor een aantal zaken wordt er tijd vrijgemaakt om bepaalde onderdelen een extra boost te
geven. Hieronder vallen onder andere:
• Website (Nieuwe opzet en meer nieuws)
• Communicatie
(Onder andere welkomstpakketten tbv leiding,
kinderen en ouders)
• Jaarplanning
(Afstemming en over langere termijn vooraf
communicatie)
• Opstarten werkgroepen voor verschillende
aandachtsgebieden
• Toekomstvisie 2020 en verder (Financieel, aantal speltakken, aantal leiding, etc)
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Ø WERKPLANNEN SPELTAKKEN 2019
Scouting is niet alleen een spel, maar brengt ook ontwikkeling
op veel persoonlijke vlakken. De leden -en hun (bege-)leiding
worden in hun speltak uitgedaagd: ze ontwikkelen zich, leren
nieuwe dingen, verbeteren hun vaardigheden, toegespitst op de
leeftijd en de levensfase waarin ieder zich bevindt. Dat maakt
Scouting meer dan alleen een tijdsbesteding.
Ontwikkeling en uitdaging
Een van de beste manieren om jongeren zich te laten ontwikkelen, is door het bieden van
uitdagende activiteiten. Binnen het Scoutingspel gebruiken we heel veel verschillende
technieken en vaardigheden. De ene speltak is heel vaardig en heeft experts in zijn team, maar
andere speltakken zijn die kennis misschien gedeeltelijk kwijtgeraakt door het verschuiven of
vertrekken van staf- of jeugdleden: leidinggevenden die naar een andere speltak gaan, of die
zich -helaas- helemaal terug trekken en jeugdleden die overvliegen naar de volgende speltak
en al hun kennis en vaardigheden met zich meenemen. Binnen de scouting is ‘leren’ een
doorlopend en wederzijds proces. Leiders en oudere leden geven hun kennis door aan de
jongere leden, die dit op hun beurt later ook weer door zullen geven. Maar andersom leren
de oudere leden ‘spelenderwijs’ de basis van het leidinggeven van de jongere leden, totdat ze
oud genoeg zijn om in een leidingteam door te stromen. De komende jaren wordt ingezet op
het vergroten van de kennis over allerlei Scoutingtechnieken en vaardigheden bij
leidinggevenden. Dit middels trainingen, instructiebladen en instructiefilmpjes. Activiteiten
van klimmen tot houthakken en van mes-smeden tot Dutch-oven-cooking, van knutseltechnieken tot EHBO-kennis, of ‘gewoon’ de basisvaardigheden van een leidinggevende.
Genoeg mogelijkheden en kansen om binnen de Nico Steenbeekgroep Scoutingvakkennis te
krijgen, aan te vullen of op te halen. Genoeg uitdagingen voor wie wil.
Open en divers
Scouting staat open voor iedereen. Daarom doen wij ons best om iedereen zich welkom te
laten voelen. Diversiteit hoort bij Scouting, Scouting moet een weerspiegeling zijn van de
samenleving. Voor iedereen, ongeacht sekse, achtergrond, leeftijd, geloof of geaardheid, is er
plaats bij onze vereniging; we hebben natuurlijk ook aandacht voor scouts met een beperking,
of uit kansarme gezinnen. Dit is een sterke en belangrijke boodschap voor iedere Scout! En
voor ieder mens!
Activiteitenplan algemeen
Vanuit NSG worden er ook gezamenlijke momenten georganiseerd. Te denken valt aan
ondersteuning van diverse initiatieven buiten de NSG. Dit zijn onder andere de gemeente dag,
koningsdag en dodenherdenking.
Daarnaast zijn er elk jaar de Jota/Joti, Bever- en Jungle- en Scoutsdagen, het “overvliegen”
naar een volgende speltak, wilgen knotten, schaatsen, etc.
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Overzicht van de speltakken
Leeftijd
Herkenning
Doelstelling
Aandacht

Highlights •
•
•
•
•
•

Bevers
5 tot 7 jaar
Rode blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Hotsjietonia
Groei aantal
leden en leiding

Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Beverdoedag
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel

•
•
•
•
•
•
•
•

Welpen
7 tot 11 jaar
Groene blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Jungle boek
Evenwichtige
verdeling leden en
leiding tussen de 2
welpen speltakken
Overnachting
•
boerderij
Zomerkamp
•
Jungledag
•
Jota/Joti
•
Knutselen
•
Sport en spel
•
Hike
•
Koken
•
•

Ontwikkeling • Identiteit
• Veiligheid
• Gezondheid
• Expressie

• De raadsrots:
identiteit
• Het wolvenhol:
veilig en gezond
• De Khaali Jagahvlakte: sport en
spel
• De Nishaaniplaats: uitdagende
scoutingtechnieken
• Haveli – het
mensendorp:
samenleving
• De ruïne
Emaarate:
internationaal
• De Talaab-poel:
buitenleven
• De Guhagrotten:
expressie

Scouts
11 tot 15 jaar
Khaki blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Ontdekkingsreis
Continueren
verdeling leden
en leiding
Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel
Hike, survival
Koken
Regels en
afspraken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorers
15 tot 18 jaar
Grijze blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Zelfstandigheid
Continueren
verdeling leden
en leiding
Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel
Hike, survival
Koken, outdoor
Regels en
afspraken
Samenwerken
Organiseren
Stage speltakken

• Expressie
• Identiteit
• Internationaal

• Expressie
• Identiteit
• Internationaal

• Samenleving

• Samenleving

• Buitenleven

• Buitenleven

• Scouting
technieken

• Scouting
technieken

• Sport en spel

• Sport en spel

• Veilig en
gezond

• Veilig en gezond
Leiding neemt
deel, stuurt en
bewaakt,
uitvoering meer
bij leden.
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