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Redactie 

 

Alweer een jaar PG voorbij, en wat voor een jaar!!! We bleven 

flink ons aanpassen voor wat betreft de Corona maar dat 

mocht de pret niet drukken in ons Jubileumjaar. Met z’n allen 

hebben we volop genoten van de diverse activiteiten. Dat kan 

je ook duidelijk terug zien in ’t Honkje wat nu voor jullie ligt. 

Een bordenvol nummer waar alle speltakken weer hun 

steentje hebben bijgedragen. Bij de Shanti’s hebben zelfs de 

kinderen er hun eigen persoonlijke invulling aan gegeven. 

Een jubileumjaar die we eigenlijk zouden beginnen met een 

Nieuwjaarduik maar zoals wij Scouts gewend zijn werd daar 

creatief mee omgegaan en werd de Nieuwjaarsduik nu 

verplaatst en werd het zowaar een mooie afsluitend Bommetje voor een jaartje feest. Ook een 

Honkdag, het Jubileumkamp en de Reünie mogen we daarin niet vergeten en kunnen we nog 

decennia lang naar terugkijken met veel genoegdoening. 

Niet alleen binnen het vrijwilligerskorps veranderd regelmatig het nodige, ook ons redactieteam is 

versterkt met de komst van Linda. De gemiddelde leeftijd keldert hiermee in positieve zin. 

Maar nu vooral veel leesplezier met ‘t Honkje 2021, geniet ervan en we aan op naar een mooi 2022. 

Een jaar waarin we hopelijk het grote woord met de C onder controle krijgen en niet iedere maand in 

spanning moeten zitten hoe we nu weer de opkomsten moeten organiseren. 

 

Groet, 

 

De Redactie (Wouter, Roland, Linda en Rifka) 
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Organisatieschema 

Bestuur Algemene Bestuurs ondersteuning
Roland Ivens (Voorzitter) Frank Holtkamp (Opleider CWO BBM/MB)

Arjen Bos (Penningmeester) Wouter Edzes (Opleider CWO KB)

Margot van der Pluijm (Secretaris) René Elkhuizen (Webmaster)

Dennis van der Born (Groepsbegeleider) Monique van der Heide (Vertrouwenspersoon)

René Elkhuizen (Groepsbegeleider) Sandra Ivens (Actiecoördinatrice)

Dimitri Holtkamp-Efrat (Beheerder gebouwen en terreinen) Elise de Leeuw (Praktijkbegeleider)

Wouter, Roland, Linda en Rifka (Redactie 't Honkje)

Rifka , Elise, Judy, Mandy en Dimitri (Webmaster Social Media)

Bevers Welpen

Shantihorde
5-7 jaar 7-11 jaar meisjes

Judy van der Drift (Rebbel) 

(Teamleidster)

Renate van Leeuwen (Sona)

(Teamleidster)Corinta Kragtwijk (Ikki) André Schenk (Baloe)

Emma de Groot (Sterre Stroom' Sander Behage (Bagheera)

Iggy Uiterwaal (Bas Bos) Lasse de Mol (Pablo)

Mike Elkhuizen (Tark)

Gina Storm (Mang)

Welpen

Wolvenbende

Welpen

Mowglibende
7-11 jaar jongens 7-11 jaar jongens

Guido Groenenberg (Sambhur)

(Teamleider)

Menno Ostendorf (Melsum)

(Teamleider)Menno Kragtwijk (Sahi) Raymond van der Linden (Oe)

Bart Zeilstra (Manso) Babette van der Stelt (Rama)

Mandy Deen(Chil) Jelmer Nauta

Scouts

Scheepsmaatjes / Junioren

Explorers

Wilde Vaart
11-12 jaar / 12-16 jaar 16-18 jaar

Dennis van der Born (Teamleider) Frank Holtkamp (Teamleider)

Ben van Ooijen (Penningmeester) Menno Stricker

Dimitri Holtkamp-Efrat Jordy de Nijs

Lars van der Pluijm Roverscouts
Nick Ivens-Igot Loodsen
Kristin Olofsen 18-21 jaar

Linda Behage Bart Zeilstra (Voorzitter)

Sander Buitelaar Emma de Groot (Penningmeester)

Seline Olijdam Wouter Edzes (Adviseur)

Rifka Efrat-Holtkamp (Adviseur)

Sander Buitelaar (Coach)

Plusscouts Vrienden van de PG
vanaf 21 jaar

Nick Ivens-Igot (Voorzitter) Dimitri Holtkamp-Efrat (Contactpersoon)

Dimitri Holtkamp-Efrat (vice Voorzitter)
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Het Bestuur 

Beste lezer(es), 

Jubileumjaar 2021. 75 jaar bestaan wat geweldig om dit te vieren. We wilden het jaar starten met 

een nieuwjaarsduik, maar die hebben we even moeten uitstellen tot het eind van de viering en de 

start van het nieuwe seizoen. We gaan niet alles verklappen wat er verder in het Honknieuws staat 

beschreven, maar ook voor het bestuur was het wel even spannend met de corona protocollen en 

handhaving, d.m.v. gele hesjes om te zorgen dat iedereen tijdens het spel toch afstand hield etc. Het 

is allemaal gelukt. Verder waren er natuurlijk de online vergaderingen in het begin van het jaar wat 

een nieuwe ervaring opleverde. Sprekers krijgen beter gehoor, omdat er een “mute” optie is. 

Notulist kan later de recording oppakken en duidelijk notuleren wat er precies gezegd is. Er waren 

natuurlijk ook nadelen, omdat het niet gezellig is en sommige mensen eigenlijk niet aan het woord 

komen of slechte connectie hadden. We waren wel blij toen we met ingang van het nieuwe seizoen 

weer bij elkaar konden komen.  

In het begin van het jaar kregen we ook te horen dat we voor 1 juli moesten voldoen aan de WBTR-

regeling, waar je op papier zet hoe je goed bestuur uitoefent en dus gezamenlijk afspreekt hoe je 

handelt bij verschillende gebeurtenissen. Dit is mede aanleiding geweest voor onze beheerder Jacko 

om zijn taken beschikbaar te stellen en we een nieuwe beheerder aanstelden. Dit werd, niet geheel 

onverwacht, Dimitri Holtkamp. Dimitri heeft al jaren laten zien heer en meester te zijn over gebouw, 

eiland en vloot en liep al geruime tijd rond als rechterhand van Jacko. Kortom Dimitri is nu officieel 

geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.   

Ook een fijne aanstelling is die van praktijkbegeleidster. Vanaf dit nieuwe seizoen gaf Elise aan niet 

meer heel actief op de welpengroep te willen/kunnen staan en daarmee kwam de weg vrij haar te 

vragen voor de functie van praktijkbegeleiding. Dit was altijd al een open vacature en werd tot nu toe 

als taak meegenomen door de beide groepsbegeleiders. Maar dit geeft nu wat verlichting, zodat ze 

nu met drie personen naar opleidingen en ontwikkeling van onze leiding kunnen assisteren.  

Verderop zul je nog lezen over de sleper, waar dit hele jaar aan is gewerkt. We hadden lichtelijk 

gehoopt de sleper in ons jubileumjaar te water te kunnen later, maar dat wordt volgend jaar. In ieder 

geval gaat alles voorspoedig en is deze bijna af. 

We hopen dat je veel leesplezier beleeft aan dit blad! 

Met vriendelijke scouting groet, 

Het bestuur 

E-mail adressen om het bestuur te bereiken: 

 voorzitter@paulageerts.nl 

 secretaris@paulageerts.nl 
 penningmeester@paulageerts.nl 

 groepsbegeleider@paulageerts.nl 

 beheerder@paulageerts.nl 

E-mail adressen m.b.t. bestuursondersteuning: 

 vertrouwenspersoon@paulageerts.nl  
 acties@paulageerts.nl 

 praktijkbegeleider@paulageerts.nl 

mailto:voorzitter@paulageerts.nl
mailto:secretaris@paulageerts.nl
mailto:penningmeester@paulageerts.nl
mailto:groepsbegeleider@paulageerts.nl
mailto:beheerder@paulageerts.nl
mailto:vertrouwenspersoon@paulageerts.nl
mailto:acties@paulageerts.nl
mailto:praktijkbegeleider@paulageerts.nl
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Bevers 

Ik ben Rebbel en ik bent één van de 4 

beverleiding.  

Afgelopen jaar is een beetje gek begonnen 

want vanwege Corona mochten we niet 

naar ‘t Honk. Gelukkig hadden we hier een 

oplossing voor bedacht; thuisopdrachten.  

Wij hebben opdrachtjes bedacht die thuis 

gemaakt konden worden, hiervan werd een 

foto in de groepsapp gedeeld en aan het 

einde hebben wij er een mooi geheel van 

gemaakt in een boekje met een badge erbij!  

Wij waren natuurlijk heeeeel blij dat we weer fysieke opkomsten mochten gaan draaien na een 

aantal weken thuis te hebben gezeten.  

Jeejtje wat hadden we de kids ontzettend gemist.  

Toen kon ons jubileum jaar beginnen, onze vereniging bestaat namelijk 75 jaar! We hebben een 

aantal hele leuke grote activiteiten gedaan met de hele vereniging zoals;  

• honk dag 

• Eiland dag 

• Zomerkamp!  

• Einde jubileumjaarsduik/overvlieg duik 

 

Zomerkamp was wel het hoogte punt! De bevers voor het eerst op kamp!! Met 8 van de 15 kinderen 

mee, zijn ze 4 dagen en 3 nachten mee geweest in tenten!  

Geen heimwee, veel lol, lange 

dagen en korte nachten. 

Iedereen heeft het gehaald en 

niemand is naar huis gegaan. 

Wat was ik trots op onze 

jongste leden die mee waren. 

Voor herhaling vatbaar in 

ieder geval!!  

Hopelijk gaan er komend jaar 

nog meer kinderen mee! 
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Welpen Wolvenbende 

 

  Welpen Wolvenbende 

De speltak ‘De Wolvenbende’ is één van de twee 

jongensgroepen. De Wolvenbende bestaat uit ongeveer 24 

welpen in de leeftijd van zeven tot elf jaar. Momenteel 

vinden de opkomsten plaats op iedere zaterdag van 9:45 tot 

11:45 uur 

Weekendkamp Diemen 

In het voorjaar zijn wij op weekendkamp 

geweest naar het clubgebouw van Scouting 

Diemen. Deze Scoutingvereniging heeft een 

nieuw clubgebouw op een prachtige locatie in 

het Diemerbos. Hier konden de welpen heerlijk 

ravotten.  

Tijdens dit weekendkamp is een record aantal 

welpen in de sloot gesprongen. Zo ziet de 

leiding het graag!  

Yalahii 

Bij het openen van de opkomst roept de 

leiding ‘Yalahii’. Dit betekent in wolventaal: 

‘Kom, laten wij gaan jagen’ 
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Uitdagende activiteiten 

Elke week hebben wij uitdagende activiteiten op de 
planning staan. Dit is een greep uit activiteiten de wij 

in het afgelopen jaar hebben gedaan:  

kwartetten, trefballen, ABC-spel, vuur maken, 
politieke verkiezingen, rekenspellen, estafette, 

smokkelspel, zandspellen, levend stratego, water 
raketten maken, modderbaan, speurtocht, 

waterspellen, blote voetenpad en natuurlijk nog veel 
meer! 

Insigne knopen 

In het najaar zijn de welpen bezig geweest met het insigne 
knopen. De welpen hebben tijdens de opkomsten diverse knopen 
geleerd. Vervolgens hebben de welpen thuis knopenborden 
gemaakt. De drie mooiste knopenborden hebben een plekje in 
het welpenlokaal gekregen 

Met de benodigde knopenkennis zijn de welpen een A-poot, een 
schommel en een katapult gaan pionieren. 
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BEHEER Meneer! 

Begin 2021 ben ik door Jacko Buis gevraagd of ik zijn rol 

als beheerder in het groepsbestuur over wil nemen. Een 

stap die er vanaf een afstand logisch uitziet en ook al wel 

eens besproken was. Toch kwam het wel als een 

aangename verrassing op dat moment. Al jaren vind ik het 

leuk om Jacko actief te ondersteunen op het gebied van 

vloot en materiaal beheer. Voor de waterspeltakken deed 

ik dit al langer. Een stukje van onze vereniging dat ik erg 

belangrijk vind en waar ik goed mijn ei in kwijt kan. 

Nu mag ik mij dus voorstellen als de ‘beheer-meneer’ van 

Scouting Paula Geerts. Mijn naam is Dimitri Holtkamp. Ik 

ben 28 jaar oud en daarvan al 20 jaar rond ’t Honk te vinden. Dat begon met 2 uur in de week bij de 

welpenopkomst, maar komt tegenwoordig meer in de buurt van een gemiddelde van 2 uur per dag. 

Dat doe ik met veel passie en plezier. Mijn vrouw Rifka vraagt dan wel eens of ik ook nog naar huis 

kom.  

Ik vind het een eer dat ik dit jaar voorgedragen ben 

om deze bestuursfunctie op mij te nemen. De 

groepsraad heeft een unaniem akkoord 

gegeven en mij dus het vertrouwen om de 

Paula Geerts op dit vlak verder op te 

bouwen. Zoals ik het zie is een goede basis 

van huisvesting en materiaal erg belangrijk 

om een stabiele vereniging te kunnen 

draaien. Aan de ene kant heb je geen spullen 

nodig om een leuke opkomst te hebben. Aan 

de andere kant zorgen goede en bruikbare 

materialen ervoor dat de opkomsten 

uitdagend blijven. Voor de leiding is het 

comfortabel om de kwaliteit en begeleiding 

van de activiteiten te verhogen. 
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In de afgelopen 20 jaar dat Jacko beheerder is geweest van de 

vereniging zijn er op het gebied van gebouw, terrein en eiland 

een hele hoop updates en reparaties voorbij gekomen. Een 

prestatie waar ik Jacko vanaf deze plek namens de hele 

vereniging voor wil bedanken. Het fijne is dat Jacko ook zeker 

nog actief verbonden blijft bij de vereniging in zijn zelf 

benoemde functie als: ‘assistent hulp-beheerder’.  

In de komende jaren zie ik nog veel mogelijkheden en kansen 

voor de vereniging om deze trend door te zetten. Een 

noemenswaardig project hierin is die van de nieuw te bouwen 

sleepboot. Daarnaast worden plannen gesmeed om het sanitair 

van ’t Honk een make-over te geven. Het buitenterrein wordt 

op de schop genomen voor een frisse aanblik en minder vuil in 

het gebouw. Op het moment van schrijven zal het pand 

voorzien worden van een set 

zonnepanelen om onze eigen energie op te 

kunnen wekken. Hierin zit altijd een 

uitdagende puzzel om de met veel moeite 

bij elkaar gespaarde budgetten zo effectief 

mogelijk uit te geven. Gelukkig zijn veel 

bedrijven en organisaties bereid om 

hieraan mee te werken. 

Het uitvoeren van deze plannen kan ik 

natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben wij 

twee jaar geleden ‘Picobello PG’ in het 

leven geroepen. Een gezellige groep 

vrijwilligers die het leuk vinden om zo af en 

toe wat te klussen en te spelen met ‘grote 

mensen speelgoed’. Hierbij wordt op 

ieders initiatief gewerkt aan behoud en 

verbetering van ons terrein, gebouw, vloot 

en allerlei andere objecten. Meesterwerk 

van deze club is de theaterkuil die wij 

tijdens ons feestjaar hebben geopend. 

Volledig handgemaakt door onze Picobello 

mannen. 

 

NIEUW: in 2022 is de wens deze groep uit te breiden met fanatieke ouders die het ook leuk vinden om 

zo af en toe eens het gras te maaien, een plantenbak te bouwen, een kozijn te schilderen, een straatje 

te leggen, een logo te schilderen etc. etc. Het interesseformulier hiervoor kunnen jullie binnenkort 

verwachten. 

Een goede voorzet hierop zijn de gezellige schoonmaakavonden van ’t Honk op: 
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Donderdag 10 februari 2022  

en/of  

woensdag 18 mei 2022.  

 

Ik zie jullie dan graag en zal de koffie/thee klaarzetten. 

Ps. 

Mijn functietitel geïnspireerd op het hilarische fragment van 

Jochem MeijerJochem Myjer - De Bonaire-menéér (Adem in, adem 

uit) 

Picobello PG geïnspireerd door dit hilarische 

fragment van ‘Waardenberg en de Jong’ ; 

Picobello BV - Waardenberg en De Jong 

 

Voor avonden vol cabaret referenties bent u 

van harte welkom om eens aan te sluiten bij 

een schoonmaakavond of Picobello PG 

Project. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M_AAxRIi8EE
https://www.youtube.com/watch?v=tjf5E-Ol8rs
https://www.youtube.com/watch?v=tjf5E-Ol8rs
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Age of Scouts 

Rond de start van het seizoen in 2019 werd bedacht dat                              

een speltakoverkoepeld spel dat het hele jaar door 

gespeeld kon worden een erg leuke 

toevoeging zou zijn aan het jubileumjaar. 

Vergelijkbaar met een overkoepeld 

thema bij het zomerkamp. Hieraan 

zaten wel een aantal uitdagingen. 

Niet elke opkomst zou het thema 

jubileum dragen en we wilden 

voorkomen dat het spel erg veel extra 

tijd van de leiding zou vragen. De optie 

om het spel juist zo veel mogelijk buiten 

scoutingtijd te kunnen spelen en dan 

tijdens jubileumopkomsten te benoemen 

werd als leuker gezien. Zo werd het concept 

voor een digitaal spel geboren! 

Het jubileum thema werd verwerkt in het doel van het spel. Over de 

afgelopen 75 jaar is de Paula Geerts ontzettend gegroeid en een prachtige 

club geworden. In het spel ga je dit nogmaals doen. Alle onderdelen kan je kopen met de 

punten, die je verdient voor het inleveren van opdrachten. Leden kan je niet kopen natuurlijk, maar 

zijn wel essentieel voor de club. Daarom kreeg elke speler een unieke QR code en wanneer zij die van 

een andere speler scannen worden ze lid van elkaars club. Je hebt dus elkaar nodig om hogerop te 

komen! 

Uiteindelijk had vooral het maken van het spel wel erg veel voeten in de aarde. Begin 2020 startte de 

corona pandemie en vielen de brainstorm avonden voor een tijd weg. Toen gestart werd met 

programmeren waren we afhankelijk van één van onze medeleiding, voor wie dit, ondanks zijn 

geweldige vaardigheden, toch erg veel was. Richting de zomer van 2021 was het spel nagenoeg af. 

Vlak voor het zomerkamp is er nog een grote beta-test gedaan met alle plusscouts en die was erg 

goed bevallen. Echter bij de evaluatie werd besloten om op het zomerkamp een toch een 

versimpelde fysieke versie te spelen. Uiteindelijk kon het spel rond het overvliegen live! 

Ruim twee jaar in de maak en we zijn er erg trots op, maar de weg ernaartoe had veel meer hobbels 

dan verwacht wat ook de lancering een stuk minder spectaculair maakte. Dat gezegd, het spel is nu 

operationeel. De basis is gelegd! Een volgend jubileum of een andere opkomst kan de basis hiervan 

makkelijk hergebruiken om het spel nogmaals op te starten! Tot nu toe is iedereen die het heeft 

kunnen spelen enthousiast, dus we houden het online!  

      

Registreren: http://75jaar.paulageerts.nl/view/register.php 

Inloggen: http://75jaar.paulageerts.nl/view/login.php 

http://75jaar.paulageerts.nl/view/register.php
http://75jaar.paulageerts.nl/view/login.php
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Wilde Vaart 

Toch weer terug naar het oude? Sinds maart 2020 

een rare tijd beleefd, wel of geen opkomsten, 

opkomsten met restricties maar sinds september 

van 2021 eindelijk weer opkomsten zonder 

restricties. Tijdens deze periode heeft de 

begeleiding het lokaal van een likje verf voorzien. 

De groepskleuren, brique (rood) van de originele 

explorer blouse en paars de vertrouwde kleur van 

de vaste lelievlet; de Wilde Golf. 

Eind oktober 2021 zijn we met bijna de hele 

groep op weekendkamp geweest naar het 

labelterrein Staelduin in ‘s-Gravenzande. Ondanks 

het slechte weer is er zeker nog wat 

ondernomen. Overdag is er in de schuilhut op 

zoek gegaan naar de moordenaar van max broek 

doormiddel van verschillende hints en 

bewijsstukken. Er was en een vuurtje om 

iedereen warm te houden en de moordenaar is 

gevonden. Na het lastige spel is er door een paar 

chef-koks een heerlijke maaltijd bereid en met 

zijn allen opgepeuzeld. Na het avondmaal is de 

telefoon geraadpleegd voor een spannende geocache in het donker en gelukkig even geen regen. En 

natuurlijk onderweg nog even langs de uitbaterij geweest met de bekende gouden bogen. Door het 
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slechte weer waren we op de FOTO’s 

zondag genoodzaakt om de tent zo snel 

mogelijk op te ruimen.  En daarna weer 

lekker in de schuilhut bij het vuur te zitten.  

Na de lunch toch maar besloten om nog 

de rest van de middag te weerwolven en 

de tijd te overbruggen totdat de ouders 

weer op de stoep stonden om de kinderen 

op te halen.  

Naast de speciale weekenden en 

opkomsten wordt er natuurlijk elke 

zaterdag door de leden zelf een 

fantastische opkomst bedacht. Denk 

hierbij aan speurtochten door het bos met 

gps of de telefoon. Toneelstukjes 

bedenken in het thema van Sinterklaas en 

het pionieren van een tropical hangout. 

 Omdat de wilde vaart niet zo veel meer mee doet met de normale acties binnen de groep om geld 

binnen te halen zijn we dit seizoen al een aantal keer wezen helpen bij een triathlon om ons 

financiele steentje bij te dragen aan de clubkas.  
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SleperProject 

Het komt voor de meesten 

niet als een verrassing als wij 

vertellen dat wij bezig zijn met 

het bouwen van een nieuwe 

sleper!  

Dit project is nu al meer dan 

drie jaar geleden begonnen. 

Onze huidige sleper, de 

Locomotion II is ondertussen 

al een oud beestje. Zij komt 

uit 1930. Ze heeft sinds 1991 

onze groep altijd naar 

zomerkampen gesleept en de 

leiding heeft activiteiten op 

het water kunnen 

ondersteunen dankzij de Locomotion II. Nu is ze wel echt toe aan pensioen van de Paula Geerts.  

Tijd om een opvolger voor de Locomotion II te regelen! Eentje die veiliger, praktischer, zuiniger, 

scouting proof is en weer lang de groep kan ondersteunen.  

De eerste twee jaar heeft dit project vooral op de achtergrond geleefd. Bekijken wat wij willen van 

een nieuwe sleper, passend ontwerp vinden, financiën rond krijgen.  

Toen eenmaal het ontwerp gekozen is met de ontwerper is dit ontwerp nog aangepast aan onze 

wensen. Daarna konden de staalplaten gesneden worden. Deze staalplaten werden naar de bouwer 

gebracht. 

Het casco 

Begin januari was het dan 

eindelijk zover. De bouw kon 

beginnen. Het ontwerp lag vast! 

Voor de bouwer was het een 

grote legpuzzel. Het staal 

waarvan de sleper gemaakt is 

werd in allemaal kleine 

onderdelen geleverd. Deze 

moesten aan elkaar gelast 

worden totdat het een geheel 

werd. Het begon met het 

stuurhuisje. Dan was die alvast in elkaar gezet. ervolgens de rest van de sleper. Ondertussen waren 

wij met het sleper projectteam regelmatig te vinden bij de bouwer in Friesland om de bouw te 
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bespreken en nog kleine aanpassingen te maken, 

met als doel een sleper die Scouting proof is! Eind 

oktober was het dan eindelijk zover, het casco was 

helemaal af.  

Schilderen 

Nu is staal een heel sterk materiaal, ideaal voor 

een sleper. Het nadeel hiervan is dat het gaat 

roesten (vraag dat maar eens aan een 

waterwerker). Dit willen wij natuurlijk niet met de 

nieuwe sleper. Om dit te voorkomen moet het 

staal beschermd worden tegen de lucht en het 

water. Dit doen wij door het casco te schilderen. 

Nog in Friesland is het casco gestraald. Hierdoor 

wordt het staal mooi schoon en blijft de verf goed 

zitten. Vervolgens is er in Friesland ook al de eerste laag verf (Primer) erop gespoten.   

Nu is dat Friesland nogal een stukje weg van Hoofddorp. Hoog tijd dus om de sleper naar Hoofddorp 

te halen, achterop de vrachtwagen. Okey Nieuw-Vennep dan, naar het Nationaal Transport Museum 

om precies te zijn. Hier blijft de sleper staan tot deze helemaal afgebouwd is. 

Het schilderwerk is nu nog niet af. We hebben nog 160 liter verf dat nog allemaal op de sleper 

gesmeerd moet worden. Een keertje alles schilderen is 200 m2, en dan moet alles meerdere lagen 

hebben. Genoeg te doen dus! 

Afbouw 

Als de sleper eenmaal geschilderd is, is het tijd om de sleper af te bouwen. Aan alleen een stalen 

casco hebben wij niet zoveel. In het casco komen dan nog een hoop zaken zoals een motor, schroef, 

accu’s interieur, ramen, stuur, mast,zonnepanelen, verlichting, ezv.   

Vooral de motor in combinatie met de accu’s zijn interessant om iets meer over te vertellen. Het is 

namelijk een hybride motor: een dieselmotor en een elektrische motor. Deze kunnen elkaar 

afwisselen afhankelijk van wat de sleper aan het doen is. Als de sleper aan het slepen is, heeft deze 

veel kracht nodig. In dat geval zal de diesel motor dit leveren. Alleen nu is de sleper ook vaak aan het 

varen zonder dat die sleept. Dan heeft de sleper maar weinig kracht nodig. Die kracht komt dan van 

de elektromotor. De accu’s die in de sleper komen zorgen ervoor dat er 2 uur gevaren kan worden 

met de elektromotor. Dan zijn de 

accu’s leeg. Om de accu’s weer op te 

laden komen er zonnepanelen op het 

dak. Die hebben de hele week de tijd 

om de accu’s weer op te laden. Op die 

manier heeft de sleper weer een volle 

accu voor de opkomst van zaterdag! 

Een Scout is goed voor de natuur. Dat is 

wat wij met deze sleper doen door 

elektrisch te varen, want dan 

verbruiken wij geen diesel!  

De planning is dat de afbouw voor het zomerkamp NaWaKa af is!   
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Scheepsmaatjes/Junioren 

Het jaar 2021 begonnen we met online opkomsten. Wij mochten immers de eerste weken helemaal 

geen live opkomsten organiseren, geheel in tegenstelling tot de sportclubs waar kinderen wel buiten 

mochten sporten. Gelukkig hadden wij al ruim ervaring opgedaan met online activiteiten en konden 

we gelijk online starten. Hierbij hebben wij onze ideeën uiteraard weer de vrije loop gelaten om een 

zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan online vlaggenroof of thuis 

lekkere dingen bakken. 

Gelukkig mochten we vanaf februari alsnog weer buiten opkomsten houden en dat begon gelijk goed 

want na de nodige sneeuwval en vrieskou lag er ijs op de sloten. Als leiding zijn we ook nog even het 

ijs op geweest om naar het eiland te lopen, want de Westeinder en de ringvaart waren zo goed als 

volledig dichtgevroren.   

In de laatste maand van het 

winterseizoen hebben we nog een 

alternatief weekendkamp gehouden 

in Hoofddorp. Helaas zonder 

overnachting, maar niet minder 

avontuurlijk. De scouts hebben de 

hele dag op de fiets doorgebracht in 

weer en harde wind, welke zij goed 

hebben doorstaan. Door heel 

Hoofddorp hadden wij allerlei 

opdrachten voor de scouts 

klaarstaan, zoals vuur maken, 

puzzelen en knopen. 

Vanaf 27 maart zijn we weer het 

water opgegaan en konden we weer lekker zeilen, tot grote vreugde van de scouts. We hebben van 

allerlei activiteiten ondernomen, zoals varend pacman in de slootjes tussen de eilanden en hebben 

de scouts weer hun zeilvaardigheid kunnen oefenen.  
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In juni was het weer mogelijk om overnachtingen te organiseren voor de scouts. Daarom hebben wij 

alsnog een echt weekendkamp georganiseerd, maar dan wel in drie groepen. De junioren zijn als 

eerste zonder bootsen en kwartieren op het eiland blijven slapen en zijn op zondag nog lekker op het 

water geweest. De scheepsmaatjes zijn een week later het hele weekend op en rond het water 

geweest, met een overnachting op het eiland, en de bootsmannen en kwartiermeesters zijn in dat 

weekend naar de turnhal van het SKWA geweest en hebben bij het Honk geslapen. 

In de zomervakantie zijn de junioren en scheepsmaatjes met de hele vereniging op 

jubileumzomerkamp geweest in Zeewolde op het scoutinglandgoed aan het Nuldernauw. Een hele 

bijzondere ervaring tijdens de mooiste weken van de zomer, waar we bijna elke dag zon hebben 

gehad. Als junior of scheepsmaatje maak je dit maar één keer mee. 

Na de zomervakantie konden de Roei- Zeil en Wrikwedstrijden dit jaar wel volledig doorgaan, met 

slechts een paar kleine aanpassingen, maar helaas wel zonder de Bosbaan omdat de sluis in 

onderhoud was (handige timing ook). De scouts hebben op de zaterdag weer hun uiterste best 

gedaan om de snelste te zijn bij het zeilen, hoewel sommigen liever gingen zwemmen. Op zondag 

was het dan tijd om te roeien en wrikken op het Nieuwe Meer, wat toch een beetje behelpen was zo 

zonder banen. 

 Bootonderhoud 

2021 was een jaar van veel flexibiliteit op het gebied van bootonderhoud.  

Begin van het jaar zaten we in een lockdown met avondklok. Met twee stafleden tegelijk konden we 

om de dag wat schuren of schilderen in de loods. En dan snel voor het aflopen van de klok naar huis 

fietsen (of na, want soms ben je te laat). Een soort 'HikeandSeek' georganiseerd door de overheid, 

gespeeld met de handhaving. 

Later in februari en maart mochten we ook weer met kleine groepen scouts aan de slag. Deze scouts 

wilden maar al te graag weer zeilen in april, dus stonden ze aan de loodsdeur te trekken om de 

vletten op te kunnen knappen. Als leiding erg leuk om dit gedeelde enthousiasme te zien. 

Toen het zonnetje begon te schijnen en het vaarseizoen voor de deur lag konden we gelukkig weer 

met zijn allen aan de slag om de vletten goed en snel af te maken. Slechts 2 weken later dan gepland 

lagen alle bootjes weer te glimmen in de Westeinder. 

Na een heerlijk vaarseizoen vol avonturen en uitdagingen dachten we dit winterseizoen weer als 

vanouds aan de slag te kunnen met de vletten en de tuigage. Vol goede moed zijn we hieraan 

begonnen, boten naar 

binnen, bakskisten leeg voor 

een schilderbeurt en het 

hardhout in de olie. Lang 

mocht het niet duren en nu 

zijn we ongeveer weer waar 

we een jaar geleden waren. 

Maar dankzij alle flexibiliteit 

van onze scouts en hun 

ouders. Geeft dat hooguit 

een extra uitdaging en halen 

we gewoon onze gestelde 

doelen. 
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Welpen Mowglibende 

Inmiddels een jaar geleden is de Mowglibende 

gestart. Dit was in november 2020. In dit jaar is de 

Mowglibende uitgegroeid tot een volwaardige 

speltak en is er inmiddels een wachtlijst voor nieuwe 

leden. 

Aan het begin van 2021 mochten de opkomsten 

helaas niet fysiek doorgaan, maar dat hield ons niet 

tegen. De opkomsten gingen gewoon digitaal door. 

Zo hebben we digitaal pictionary gespeeld, heeft 

iedereen zijn huisdieren laten zien, hebben we een digitale escaperoom gedaan en een ei aan een 

parachute naar beneden gegooid. Daarnaast kregen de jongens elke week een buitenopdracht om 

toch achter de computer weg te gaan en even lekker naar buiten te gaan.  

 

13 februari was het dan zo ver, WE 

MOCHTEN WEER FYSIEKE OPKOMSTEN 

HOUDEN!!! Toen we weer bij elkaar 

mochten komen zijn we eigenlijk direct 

gestart met het insigne ‘Show’. Hierbij 

hebben de jongens geleerd te 

presenteren, muziek te maken, acteren, 

regisseren. Als afsluiting van het insigne 

hebben we een feestje gebouwd. Hierbij 

hebben de jongens zelf alle speakers, 

lampen en dj-tafel aangesloten.  
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Ons weekendkamp was dit jaar bij ons eigen clubhuis. Deze stond in het thema brandweer. De 

leiding had zelfs geregeld dat een brandweerman uitleg kwam geven en liet zien wat er allemaal in 

een brandweerauto zit. Geslapen werd er in tenten. Dit was meteen een goede oefening voor het 

jubileum zomerkamp waarbij we met de hele vereniging op kamp zijn geweest.  
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Praktijkbegeleiding 

 

Jullie kennen mij als Malchi of als 

Elise. Sinds september heb ik mijn 

rol als Malchi achter mij gelaten. 

Na jarenlang leiding te zijn 

geweest bij de welpenjongens stap 

ik over naar een nieuwe taak. Dit 

seizoen ben ik gestart als 

Praktijkbegeleider bij de Paula 

Geertsgroep.  

 

Wat doet een Praktijkbegeleider? 

Letterlijk overgenomen van de Scouting Nederland website: ''De praktijkbegeleider begeleidt en 

beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om 

de kwaliteit te leveren die ten goede komt aan het spel en de hele Scoutinggroep? Je coacht en 

motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen. ''  

Ik kijk er erg naar uit om hiermee aan de slag te gaan, zodat bijvoorbeeld de teamleiders een 

teamleiders kwalificatie kunnen halen, er voldoende vrijwilligers een EHBO diploma hebben en de 

basisvaardigheden van het leidinggeven behaald kunnen worden. Op deze manier kan en wordt elke 

week een veilig en gevarieerd programma aangeboden aan onze leden. Iedereen heeft zijn/haar 

eigen leertraject. Ik zal in nauwe samenwerking met onze Groepsbegeleiders, Dennis en René, een 

gevarieerd en passend programma aanbieden aan onze vrijwilligers.  

Naast mijn rol als Praktijkbegeleider ben ik 

ook actief in het Trainingsteam van onze 

scouting regio. Het Trainingsteam verzorgt 

allerlei trainingen en evenementen in de 

regio. En weer letterlijk overgenomen van, 

ditmaal, de TMT website: "Het TMT (Talent 

Management Team) is het trainingsteam 

van de regio. Zij organiseert trainingen en 

evenementen rond 

deskundigheidsbevordering en uitwisseling 

voor alle scouts in de regio Amsterdam-

Amstelland."   

In mijn ogen is dit een mooie combinatie 

van taken om mensen op te kunnen leiden. 

Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe rol komend 

seizoen! 

 

Groeten Elise  

(en nog steeds een beetje Malchi)  
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Reünie Paula Geertsgroep 

Op zo maar een doordeweekse avond ergens in 

2020 gaat mijn telefoon. Dimitri Holtkamp aan de 

lijn. Ik had hem al een tijd niet gesproken en dacht 

dat het zou gaan over Vrienden van PG. Maar er 

was iets anders aan de hand. In 2021 zou PG 75 

jaar bestaan en in het kader van dat jubileum zou 

een reünie worden georganiseerd en of ik wilde 

helpen met het organiseren daarvan. Natuurlijk 

wilde ik dat. 

Van 1982 tot 2008 ben ik als actief lid bij de PG 

betrokken geweest: welp-scheepsmaatje-

zeeverkenner-wilde vaart-waterwerkleiding. En 

parallel ook nog een aantal jaar penningmeester. 

En … in 1996 lid van de jubileumcommissie PG 50 

jaar!  

In de reüniecommissie zaten (naast Dimitri en ik) ook nog Margot van der Pluym en Ad Holtkamp. Ad 

is vroeger mijn waterwerkleiding geweest en zo waren er van meerdere generaties mensen 

betrokken.   

We hebben eerst maar eens bedacht wat we zouden willen 

doen. Omdat het bij een reünie toch vooral gaat om oude 

bekenden ontmoeten en mooie herinneringen ophalen, moest 

er geen gevuld programma komen. Maar scouting is scouting, 

dus er moet wel wat gebeuren natuurlijk. En dan het liefst iets 

om die herinneringen en anekdotes wat aan te wakkeren. Het 

idee voor een quiz over de geschiedenis van de PG was dus al 

snel geboren. En verder wilden we natuurlijk foto’s en andere 

materialen neerleggen en projecteren. Gelukkig had Dimitri 

van 5 jaar eerder al dozen vol memorabilia bewaard. 

Een leuk aandenken om mee te geven, dat hoort er natuurlijk 

bij. Al pratend kwamen we op het idee voor de mok met de 

verschillende logo’s van de PG. Het nieuwste en het oudste 

logo waren al eens gedigitaliseerd, maar dat logo met 

Lelieschouw 3 erop was nog niet digitaal beschikbaar. Hoe kom je daaraan? Ik ben gaan spitten op 

zolder en vond nog mijn oude PG-trui uit mijn scheepsmaatjestijd met dat logo erop. Trui onder de 

scanner en hup. Nou ja, een of andere Photoshop-goochelaar die bij PG betrokken is heeft er denk ik 

nog wel werk aan gehad om er wat moois van te maken.  

 

Ad had blijkbaar veel inspiratie en had een waslijst met vragen bedacht voor de quiz. Vragen over van 

alles en nog wat en uit diverse tijden. Ik heb ze netjes in Kahoot gezet. Ad had er echter niet de 
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goede antwoorden aangegeven, dus ik moest zelf 

ook nog flink aan de bak. Gelukkig heeft Ad me 

bij enkele vragen het juiste antwoord 

ingefluisterd.  

De dag van de reünie voelde als vanouds. 

Overdag met een groep mensen de hele dag in en 

rond het Honk rondlopen om er samen iets moois 

van te maken. Bekende dingen tegenkomen bij 

het uitstallen van ‘het museum’. Improviseren 

om alles te krijgen zoals je zou willen. En vele 

handen maken licht werk, net als de volgende 

dag tijdens het opruimen. 

Op de reünie zelf kwam ik veel oude bekenden 

tegen. Met veel mensen van ‘mijn’ generatie medeleiding heb ik nog regelmatig contact. Maar 

anderen kom ik niet iedere week tegen en het was leuk om te zien hoe het met ze gaat en om samen 

herinneringen op te halen. Want dat is toch wat scouting zo mooi maakt: samen leuke en gekke 

dingen beleven. 

Het mooiste om te zien was toch wel dat er weer een generatie actieve leiders, bestuurders en 

andere vrijwilligers met hart en ziel bij PG betrokken is. Die net als de voorgaande generaties niet 

alleen op de winkel past, maar doorbouwt en iets blijvends achterlaat in de vorm van een mooier 

gebouw, nieuwe vletten en zelfs een nieuwe sleper. Zo blijft de vlam van PG branden voor misschien 

nog wel 75 jaar! 

 

Frank Schreurs   
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Acties Paula Geerts 

 
Dit jaar kon gelukkig alweer meer dan vorig jaar. Het was een mooi jaar voor Jantje Beton, Grote 
Clubactie en andere grote acties, zoals Eieractie, Sinterklaas en daaruit voorvloeiend de 
speculaasactie. Ook verandering van bijvoorbeeld de Deen actie dat we dit jaar voor het laatst 
gedaan hebben, omdat ze overgenomen zijn door de Vomar. Het jaar sluiten we ook weer af rond de 
kerstpaal met sponsoren en een leuke Oliebollenactie o.l.v. onze loodsen. 
 
Ik, Sandra Ivens, actiecoördinatrice van Paula Geerts, kom graag langs bij de opkomsten om een 
persoonlijke uitleg te geven bij de acties waar we de inzet van jeugdleden bij nodig hebben. Ik vind 
het altijd weer leuk om te zien hoe kinderen zich inzetten om weer lekker veel loten (of eieren) te 
verkopen. De beste verkopers zet ik dan ook graag in het zonnetje met iets lekkers, een mooi cadeau 
of een fijne cadeaubon. 
 
Er zijn een aantal acties waar we afgelopen jaar de hulp van onze jeugdleden bij nodig hadden: 
 

Collecte voor Jantje Beton 

Dit is een landelijke actie. Het omvat slechts één 
collecteweek die landelijk is vastgelegd. Op de 
doordeweekse avonden vragen we de oudere jeugd om 
vanuit ons clubhuis langs de deuren te gaan. Dus bootsen en 
kwartieren van het waterwerk, Wilde Vaart, loodsen en 
diverse leiding hebben geholpen. Ook andere jeugdleden 
waren welkom om (onder begeleiding van ouders) gezellig mee te lopen. Dit jaar konden mensen 

ook betalen met een QR-code die hen direct naar de donatie-pagina 
van Jantje Beton voor Paula Geerts bracht. De collecte eindigde ruim 
één week voor de eerste lockdown.  
 
We hebben dit jaar een mooie opbrengst opgehaald voor Jantje Beton 
en voor Paula Geerts! De helft van het opgehaalde geld komt ten 
goede aan onze eigen vereniging. Dit was dit jaar ruim €2300,-! 
 

Eier-actie 

Dit is een unieke Paula Geerts actie. In de periode ruim 

voor Pasen verkopen de kinderen enveloppen waarmee 

kans gemaakt wordt op het winnen van eieren. Weer al 

onze jeugdleden werd gevraagd om zo veel mogelijk 

enveloppen te verkopen waardoor ze veel mensen 

kunnen verblijden met PG-eieren. De kinderen kregen 

een stapel enveloppen en een brief met uitleg mee. 

Gelukkig mochten we dit jaar weer langs de deuren gaan. 

De actie werd wederom een succes en uiteindelijk hebben we toch nog zeker 9595 eieren uitgedeeld 

en ook hebben we de winnaars weer in het zonnetje kunnen zetten.  

  

https://jantjebeton.nl/
https://jantjebeton.nl/
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Deen actie  

Dit was altijd een leuke spontane actie in de 
lokale supermarkt Deen bij ons in Overbos. 
Met een goede motivatie kunnen klanten 
muntjes sparen en zelf bepalen wie, van de 
lokale verenigingen die meedoen, een deel 
van de sponsering gaat krijgen die door de 
Deen ter beschikking wordt gesteld.  
Dit jaar was het laatste jaar, want de Deen is 
overgenomen door de Vomar.  
Leuk weetje is dat onze vereniging staat 
vermeldt in het boek over 88 jaar Deen.  

 
Overigens heeft Vomar een eigen actie: Club is Koning. Onze vereniging is één van de begunstigden. 
Wij hopen dat de vaste Vomar-klanten voor ons als te sponsoren vereniging kiezen. 
 

Grote Clubactie  

Dit is een landelijke actie die inmiddels al 48 jaar bestaat. De actie startte aan het begin van het 
seizoen. Tijdens het overvliegfeest zijn alle boekjes met intekenlijsten meegegeven. 80% van elk 
verkocht lot komt ten goede aan Paula Geerts. Onze jeugdleden, bevers, welpen, scheepsmaatjes en 
junioren hebben zo veel mogelijk loten verkocht. Ook bij deze actie werd gewerkt met een QR-code 
en een persoonlijke link naar de digitale actiepagina van de Grote Clubactie voor Paula Geerts. Ieder 
jeugdlid had zelfs een eigen pagina. Hierdoor kunnen we zien wie onze beste verkopers zijn geweest. 
Deze beste verkopers hebben nog een leuke verassing te goed. Zodra die uitgedeeld kan worden 
staan ze mooi in het zonnetje. De uitslag van deze actie maken we tijdens de Nieuwjaars-opkomst 
bekend. 

 

  

https://www.vomar.nl/clubsparen
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Sinterklaasactie en Speculaasactie 

Sinterklaas kwam weer in het land en dat is ondanks de 

beperkende Corona maatrelen gevierd. Dit jaar heeft de 

Sinterklaasactie voornamelijk plaats gevonden op 3, 4 en 5 

december, bij huisbezoekjes, bedrijven en scholen. Tja een 

echte uitdaging met de restricties van 1,5m afstand en dus 

meer in kleinere setting.  

Het adres voor aanmeldingen bestaat nog steeds: 

Sinterklaas@PaulaGeerts.nl. Voor deze actie hoefden de 

jonge jeugdleden zich begrijpelijk niet in te zetten.  

 
Waar we wel de hulp voor nodig hadden van (dit keer alle) 
leden was de Speculaasactie. Dit is een digitale webshop 
met lekkernijen: de Paula Geerts Feestdagen Shop. Dit 
werd een compleet digitale actie, verkoop en bestellen 
ging allemaal digitaal. Het ophalen van de uit te delen 
pakketten ging net als eerder dit jaar met de eieren van de 
eieractie. Dus alleen met het afleveren was er nog contact 
tussen scout en koper. 
Uiteindelijk zijn 284 kopers verblijdt met heerlijke 
lekkernijen! 
Ook de beste verkopers van deze actie gaan tijdens de Nieuwjaars-opkomst in het zonnetje gezet 
worden. 
Acties zijn een leuke manier om extra geld in het laatje van Paula Geerts te krijgen. Acties maken het 
mogelijk om extra leuke dingen met de kinderen te doen, zonder dat dit iedere keer extra geld kost. 
 
En denk ook: alle beetjes helpen! Acties@paulageerts.nl 

 

  

mailto:Sinterklaas@PaulaGeerts.nl
https://paula-geerts-feestdagen-shop.myonline.store/
mailto:Acties@paulageerts.nl
https://paula-geerts-feestdagen-shop.myonline.store/


’t HONKJE 2021 
 

Sinterklaasactie 

Na een jaar niks gedaan te hebben, begon het dit jaar toch weer te kriebelen onder de vrijwilligers. 

Sandra heeft de afgelopen jaren de Sint actie onder haar hoede genomen en deze gecoördineerd. Na 

al deze jaren heeft ze besloten het stokje door te geven. Maar toen kwam de grote uitdaging, wie 

gaat die hele coördinatie overnemen? Velen van ons wilden wel dat de actie door zou gaan, maar 

niemand wilde de kar trekken. 

Voordat ik het door had hoorde ik mezelf alweer zeggen, ik doe het wel. Ja echt, ga je zo iets groots 

op je nemen Renate? Maar ja, laten we het proberen. Gelukkig was iedereen ontzettend enthousiast 

en boden gelijk mensen hun hulp aan. Samen met Linda en Judy hebben we de actie opgepakt, en 

met succes! Toen de mail er eenmaal uit was stroomden de aanvragen binnen. 

Wat was dit een enorme uitdaging. Door alle maatregelen die elke week veranderden was het veel 

schakelen en vaak het roer helemaal omgooien. 4 dagen lang hebben we kunnen knallen met behulp 

van vele vrijwilligers. 

De Sint actie is een actie die volledig draait op de inzet van leiding en andere vrijwilligers, wat het 

ontzettend gezellig maakt.  

Wat ben ik, als coördinatrice onwijs trots op iedereen die zich heeft ingezet voor de actie en het 

vertrouwen van de mensen thuis, de bedrijven en natuurlijk de scholen die we weer hebben kunnen 

bezoeken dit jaar. 

Ben ik blij dat 5 december voorbij is? Ja! Ga ik dit volgend jaar weer doen? Zeker! 

 

Renate  
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De LoodsenCoach 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Sander. Afgelopen september ben ik overgevlogen naar de Plusscouts nadat ik drie jaar 

lid ben geweest van de Loodsengroep. Omdat ik deze speltak nog niet helemaal los kon laten, ben ik 

dit seizoen ook gestart als Loodsencoach. Deze rol is nieuw binnen onze vereniging en daardoor aan 

ons (de huidige Loodsen en mijzelf) de mooie uitdaging hier vorm aan te geven. In ieder geval zal ik 

de Loodsen helpen, uitdagen en vooral aanmoedigen bij de leukste acties en activiteiten die zij 

komend seizoen zullen gaan ondernemen. 

Tot snel!  
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Momentje van Mang 

Interview met Mang 

Geïnterviewd door Yente 

Vraag 1. Hoelang zit je al op Scouting? 

Ik zit al op Scouting sinds dat ik 7 jaar oud was. 

Ik ben zelf ook begonnen als Shanti. Toen 

heette het nog de Kabouters. En sinds oktober 

dit jaar ben ik 2 jaar leiding. 

Vraag 2. Wat betekend Mang?  

Mang is mijn Scouting naam. Het is een 

karakter uit de scouting Jungle Book. En ik ben 

een Vleermuis. 

Vraag 3. Wat is je lievelingseten? 

Mijn lievelingseten is sushi!! Daar kun je me elk uur van de dag voor wakker maken. Zelfs al moest ik 

een maand lang sushi eten zou het me nooit gaan vervelen!! 

Vraag 4. Wat is je lievelingskleur? 

Mijn lievelingskleur is lichtblauw. Als ik iets in de kleur lichtblauw zie wil ik het altijd gelijk hebben 

omdat ik het zo’n mooie kleur vind. 

Vraag 5. Wat kijk je het liefst op tv? 

Als ik tv kijk, dan kijk ik het liefst naar Border Security. Dat is een tv programma dat gaat over hoe het 

gaat achter de schermen bij de douane in verschillende landen. En dat vind ik super interessant om 

te kijken. 

Vraag 6. Heb je een huisdier?  

Jazeker! Ik heb een hele lieve hond genaamd Lucky. Hij is nu 8 jaar oud en het is een Jack Russell. Hij 

is een enorme knuffel hond maar hij kan ook heel druk zijn en altijd willen spelen.  

Vraag 7. Wat zijn je hobby’s?  

Mijn hobby’s zijn natuurlijk Scouting en leiding zijn, maar ik vind het ook leuk om te gamen in mijn 

vrije tijd. Ook vind ik het super leuk om dingen te maken achter de naaimachine.  

Vraag 8. Wat is je lievelingsdier? 

Oeh dat is een hele goeie vraag eigenlijk! Ik hou heel erg van dieren en ik vind bijna alle dieren wel 

leuk en lief. Maar als ik dan echt een favoriet zou moeten kiezen dan zou dat een wasbeer zijn. En 

waarom? Omdat ze super schattig en slim zijn en het zijn stiekem lieve knuffelberen maar dan met 

iets scherpere tandjes.  
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Vraag 9. Wanneer ben je jarig? 

Ik ben jarig op 22 september. Net na het overvliegen op Scouting ben ik altijd jarig. En het is wel 

herfst dan al maar elk jaar op mijn verjaardag is het super mooi weer en schijnt de zon! 

Vraag 10. Voor welke voetbal club ben je? 

Goeie vraag. Ik ben zelf niet echt een voetbal fan, maar als het Nederlands elftal speelt dan moedig ik 

ze zeker altijd aan!   
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Het Jubileumjaar 

Niet lang na ons 70e jubileum ontstonden de plannen voor ons 75e jubileum. Driekwart eeuw 

moet groots gevierd worden en dus waren de plannen ook groots. Een gezamenlijk kamp, 

uitgebreide nieuwjaarsopkomst, open dagen en een reünie. 

Ongeveer drie jaar van te voren begon het plannen serieuze vormen aan te nemen. De 

commissie was compleet en het echte werk kon beginnen. Begin 2019 stonden de activiteiten 

vast. Het leek allemaal nog zo ver weg!  

Iedere activiteit werd opgezet door een commissielid samen met een gevormd team. Zo heeft 

vrijwel iedere vrijwilliger binnen de vereniging zich wel met een van de activiteiten bezig 

gehouden. En met succes! 

Helaas gooide, zoals bij ongeveer alles de afgelopen twee 

jaar, de corona-crisis ook tijdens ons jubileum nog wel wat 

roet in het eten. De aftrap werd uitgesteld en de afsluiting en 

de open dagen moesten worden aangepast. Ondanks dat de 

geldende maatregelen vaak pas vlak van te voren bekend 

waren denk ik dat de organiserende teams fantastische 

dagen hebben opgezet! Allereerst een Honkdag vol leuke 

activiteiten waar onze leden al hun vriendjes en 

vriendinnetjes konden laten kennismaken met de groep. 

Gevolgd door eilanddagen waar ouders, opa’s en oma’s in 

onze lelievletten konden genieten van de prachtige 

Westeinderplassen. 

De afsluiting van het jubileumjaar zou een gezamenlijk kamp worden. Meer dan honderd 

jeugdleden en veertig vrijwilligers gezamenlijk op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Een 

kamp op één groot terrein waarin iedere speltak zijn eigen activiteiten afwisselde met 
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groepsactiviteiten en een gezamenlijk 

thema. Niet altijd makkelijk te plannen 

maar wel een hele leuke en unieke 

ervaring!  

Met een vrachtwagen trailer volgeladen 

(!) gingen we op pad naar het landgoed. 

Gedurende twee dagen werd tevens de 

vloot naar het landgoed gevaren. De 

vrijwilligers hadden een aantal dagen om 

een beetje te genieten en alles voor te 

bereiden op de komst van heel veel 

leden. Toen die er waren was eigenlijk 

ook alles zo weer voorbij. Twee jaar 

voorbereiding vliegt voorbij gevuld met gezelligheid, uitdagende spellen en unieke 

activiteiten. Soms weinig tot geen slaap, vrolijke leden, lekker eten van de kookstaf en vooral 

een hele hoop mooie verhalen voor de toekomst.  

Nadat de leden naar huis waren hadden de vrijwilligers opnieuw een aantal dagen de tijd om 

alles op te ruimen en zelf nog wat activiteiten te doen om ons jubileumjaar zo mooi af te 

sluiten!  

Door de eerder genoemde verschuivingen was dit echter nog niet het eind. De echte afsluiters 

kwamen met de nieuweindjaarsduik en een geslaagde reünie. Op deze manier heeft iedereen 

die nu lid is of ooit lid is geweest kunnen genieten van het jubileum. 

Iedereen enorm bedankt voor jullie inzet!  

Namens de jubileumcommissie, 

Lars van der Pluijm 
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Welpen Shantihorde 
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SPONSORS BEDANKT! 

 

Met name onze nieuwe sponsoren Zonnepanelenplaatsen.nu en Motorhuis. 


