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OVERVLIEGEN
Ieder seizoen gaan er meiden over naar een volgende
speltak. Zo waren op 7 oktober Dicle, Roos, Cilia,
Wietske en Judith aan de beurt. Zij gingen van de
Kabouters ( 6 to 11 jaar) naar de Scouts ( 11 tot 14
jaar). Opeens zit je dan bij andere meiden en andere
leiding in de groep, dat is toch wel spannend. De vijf
meiden waren dan ook een beetje zenuwachtig.
Voordat de vijf overvliegers in het clubhuis kwamen
hebben de andere Kabouters en Scouts het clubhuis
versierd en een spel bedacht.
De opkomst begon met het openen, eerst het Bambilie
lied van de Kabouters en dan het vlaghijsen van de
Scouts. Daarna konden de overvliegers nog een
laatste Kabouterspel doen, daarna was het al snel tijd
voor het officiele gedeelte. Als eerste moesten de
meiden één voor één hun leertje met hun naam aan
het overvliegtouw ophangen. Daarna kwam het
moeilijkere gedeelte, er stond achter het clubhuis een
grote gepionierde brug. Als de meiden daar overheen
waren geklommen konden ze kennismaken met de
andere Scouts. Gelukkig kwam iedereen veilig en wel
over de brug heen. Daarna was het tijd om het spel te
spelen dat de Scouts van te voren bedacht hadden,
maar dat was erg moeilijk en dus schakelden we wat
later over naar een ander spel. We gingen slagballen,
en gelukkig is dat voor iedere leeftijd. En om het heel
leuk en moeilijk te maken was het deze keer de leiding
tegen de Kabouters en de Scouts. Omdat er niet
zoveel leiding is, hadden de Kabouters en Scouts met
een groot verschil gewonnen. Daarna werd er even
bijgekomen met een glas limonade. Na de limo gingen
de Kabouters lekker zingen en gingen de Scouts de
brug afbreken. Deze gezellige opkomst werd gesloten
met het Bambilie lied en het strijken van de vlag. En
zo was het een gezellige drukke dag met de Kabouters,
Scouts en de kersverse net overgevlogen Scouts!
’T SWOPJE
Hoi, mijn naam is Isabella Schoorl (van de scouts) en
ik ben 13 jaar. Ik heb 2 rottweilers en ze zijn heel lief.
Scouting is erg leuk en ik blijf er zo lang op als ik kan!
We swoppen door naar ......... Natasja van de kabouters!
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SHERPAKAMP
De sherpa’s hebben in de laatste week van augustus
een druk kamp gehouden. Ze hebben geprobeerd
zoveel mogelijk insignes in een week te halen, en dat is
nog best gelukt ook. Wel vermoeiend met fietsen naar
en van het kampterrein, een nachtelijke zwerftocht en
een trappersbaan. Jammer genoeg was het weer niet
echt geschikt om ook te gaan kanoen voor het kanoinsigne, maar dat doen ze een andere keer nog. In
ieder geval kunnen ze nu het woudlopers-, trappers-,
toneel- en bijna het kookinsigne op hun mouw zetten.
LEIDINGDAG
Om ze te belonen voor hun inzet had het bestuur voor
de leiding een leidingdag georganiseerd op 8 oktober.
We begonnen met een lekkere lunch en daarna de
grote verrassing: een bluscursus!

Het was leuk om te doen, en we zijn benieuwd wat het
bestuur volgend jaar voor ons in petto heeft.
DEEN AKTIE
10 november zijn vier leden van onze groep naar de
Deen uitreiking in Opmeer geweest. Heel gezellig, met
veel kinderen van heel veel verenigingen. Ze hebben
genoten van optredens van TopStars en Chipz. Maar
dat was natuurlijk niet het belangrijkste: Er zijn veel
muntjes voor ons gespaard en Deen sponsort ons met
€ 749,52! Dit gaan we goed besteden aan nieuwe
stoelen en kampeertafels.
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OLIEBOLLEN
Na een succes met onze oliebollenactie van vorig jaar
gaan de scouts ook dit jaar weer aan de bak. We gaan
het nu wat grootser aanpakken, zodat niet alleen
degenen die naar de Jamboree gaan een centje
kunnen verdienen, maar ook de scouts die naar de
Jamborette gaan. Dus bestel je oliebollen bij ons!
GEZOCHT!
BEVERS
We zoeken jongens en meiden van 5-7 om mee te
spelen met de bevers. Er zijn nu zo weinig bevers, en
het is des te leuker met een grote groep. De bevers
hebben opkomst op zaterdag van 12 tot 13.30 uur.
EEN DASSENOUDER
onze dassen werden gemaakt door de moeder van
Merel, maar die houdt er mee op. Wie heeft een
naaimachine thuis en wil ons helpen?
BETROKKEN OUDERS
Door een omvorming binnen scouting hebben straks
alle groepen meer ruimte voor ouderparticipatie. De
bedoeling is dat er per speltak een ouder in de
groepsraad komt om mee te denken. Wie hier wel oren
naar heeft kan zich melden bij het bestuur voor meer
informatie.
EEN GROEPSBEGELEIDER
En verder iedereen die onze groep wil ondersteunen.
Meer informatie: Marjon van Kooten, 0251-247518,
koot007@wanadoo.nl
KERSTOPKOMST
Vrijdag 22 december vieren we met zijn allen kerst.
De avond duurt van 7 tot 9 uur, gewoon in ons
clubhuis. Natuurlijk kom je naar dit feestje in
feestkleding! Dit is meteen de laatste opkomst van
het jaar 2006, dus we zien jullie weer in 2007!
SCOUTINGLOTEN
Iedereen heeft goed zijn best gedaan: we hebben ruim
300,- verdiend! Nu is het nog een verrassing wie het
meest verkocht heeft en of er prijzen zullen vallen op
onze loten. Let op: de trekking is op 5 december.
BRIEF JE NIEUWS
Heb je leuk nieuws te melden of iets anders toe te
voegen? Laat het ons weten!
Krijg je deze nieuwsbrief nog op papier? Het is ook
mogelijk om de volgende edities per e-mail te
ontvangen. Dat scheelt niet alleen geld, papier en
werk, maar je ontvangt hem dan ook nog eens in kleur!

2007
De eerste opkomst van het nieuwe jaar is voor de
kabouters, bevers, scouts en sherpa’s op 6 januari. De
blauwe vogels beginnen weer op 10 januari en de stam
op 20 januari.
JARIG
Hieronder vind je de leden in onze groep die de
komende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in?
Laat het ons even weten.
Gefeliciteerd!
Lisa Bloemers
Cilia Talsma
Bas de Jong
Erin Demers
Jennifer Blom
Ronja Beerepoot
Roos Leyten
Liesbeth Dielissen
Britta Demers
Marjolein Dudink
Joke van Bree
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Michiel Turkenburg
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Emma Schoorl
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SPLAAKGEBLEK
Donna: speelveeld (speelveld)
Mar: kampvuurdoop
Cynthia v.K.: pretlampje
Marcia: Melie (Meryl)
Jolanda: dat is niet van het clubhuis!
Isabella: Een scout trek er samen op uit om de wereld
om zich heen te dekken
Mar: Je das aanhanden
Donna: pluggenhut
Roos: De oven in de pizza zetten
Bas: Lange Neus (Lange Doener)
Arjan: Ik ben bijna aan het zweten
Cynthia v. K.: Lang weer
ADVERTENTIE
Wij hebben een blank eiken wandkast te koop.
Het geheel bestaat uit 11 delen, waaronder, een
vitrinekast, tv kast, steriokast ed.
Prijs n.o.t.k. mijn telefoonnummer 0251-247518 na
18.00 uur.
Marjon van Kooten.
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