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Redactie 

We hebben als redactie weer samen gezeten om te kijken hoe we 

het jaar 2022 vorm gaan geven. Waarschijnlijk maken we hetzelfde 

proces door als menig cabaretier dit zijn oudejaarsspeech zit te 

schrijven. Je kijkt terug en er is héél veel gebeurd in een jaar tijd. 

Noem wat: de sleper wordt gebouwd en mag komend seizoen 

gedoopt worden, of de uitdagingen rond zomerkampen zijn 

wederom overwonnen, de zonne- panelen zijn geplaatst en het 

terrein is een nieuwe aanblik gegeven. Uiteraard verandert ook 

de organisatie: leden worden leiding, leiding wordt bestuur of 

adviseur. Kortom nooit saai. Je leest het allemaal in de 

komende hoofdstukken. 

Ineens stond ik, Roland en mederedactielid, erbij stil dat ik 

inmiddels alweer over ruim 10 jaar terugkijk op de vereniging als 

redactielid. En wat is dat leuk om terug te kijken in de tijd. Wat is er toch weer een hoop 

veranderd al die jaren. Wat me vooral opvalt, is hoe we omgingen met privacy en hoe we dat nu 

doen. Ik geloof dat we tot vijf jaar terug nog iedereen met naam, adres- en contactgegevens volledig 

in het Honknieuws presenteerden. We waren ons geen kwaad bewust en eerlijk gezegd was ook 

geen “kwaad”. Goed. Dat doen we dus niet meer… Al met al is het ten positieve veel meer een blad 

geworden voor verslaggeving van leuke ervaringen. Dus zie hier onze oudejaarsbijdrage of 

nieuwjaarswelkom! 

In ieder geval zijn alle veranderingen positief en anders met de beste intentie vorm gegeven. Als iets 

niet goed ging, dan trokken we daar lering uit en gingen we verder. We zitten daar gelukkig nog 

steeds zo in. Het lijkt een oubollige zinsnede, maar toch… zie tegeltjes wijsheden 😊 

Al met al wensen we jullie veel leesplezier en danken we ook alle betrokken auteurs die een stukje 

hebben willen schrijven. Zonder hen zou het een dunne jaargids worden.  

Met vriendelijke scoutinggroet, 

Roland 

En dank aan mijn fijne mederedactieleden: 

Wouter, Linda en Rifka. 
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Organisatieschema 

Bestuur Algemene bestuursondersteuning
Roland Ivens (Voorzitter) Monique van der Heide (Vertrouwenspersoon)

Arjen Bos (Penningmeester) Sandra Ivens (Actiecoördinatrice)

Margot van der Pluijm (Secretaris) Elise van der Leeuw (Praktijkbegeleider)

Dennis van der Born (Groepsbegeleider)

René Elkhuizen (Groepsbegeleider)

Dimitri Holtkamp-Efrat (Beheerder)

Bevers Welpen

Shantihorde
5-7 jaar 7-11 jaar meisjes

Judy van der Drift (Rebbel) 

(Teamleider)

Renate van Leeuwen (Sona)

(Teamleider)

Corinta Kragtwijk (Ikki) Gina Storm (Mang)

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

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

Mike Elkhuizen (Tark)

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) Jelmer Nauta (Rani)

Mandy Deen (Chil) Mart Bakker (Sneek)

Scouts

Scheepsmaatjes 11-12 jaar

Junioren 12-16 jaar

Explorers

Wilde Vaart
16-18 jaar

Ben van Ooijen 

(Teamleider)

Frank Holtkamp

 (Teamleider)

Lars van der Pluijm (Oudercontact) Menno Stricker

Dimitri Holtkamp-Efrat Tamara Steenkamp

Kristin Olofsen

Seline Olijdam

Linda Behage 

(Teamleider)
Roverscouts

Sander Buitelaar Loodsen 18-21 jaar

Mitchel op 't Hof Mart Bakker

 (Voorzitter)

Mitchel op 't Hof (Penningmeester)

Wouter Edzes (Adviseur)

Sander Buitelaar (Coach)

Plusscouts Vrienden van de PG
vanaf 21 jaar

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

Judy van der Drift (Penningmeester)
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Het Bestuur 

Terugkijken op 2022 en tegelijk vooruit kijken. Als bestuur word je vooral gewaardeerd om je visie, 

strategie en blik vooruit. Dat doen we ook. Enerzijds willen we groei. Anderzijds willen we dat niet 

ten koste laten gaan van vreugde. We willen graag stabiel zijn en zoveel mogelijk uit eigen kracht 

doen. Ook groeien lukt eigenlijk best aardig uit eigen ledenbestand. We zien loodsen leiding worden 

en ook huidige leiding groeit door naar bestuurs- en adviseursrol.  

Terugkijkend zien we een leuk jaar met veel activiteiten, zomerkampen, Nawaka, RZW etc. en 

hebben we actief ingezet om oudervertegenwoordiging te krijgen voor de speltakken. We kunnen 

zelf vinden dat we het goed doen, maar beter is om dat te horen vanuit de ouders. Tevens zien we 

een aantal mooie projecten lukken. 

Vooruitkijkend hebben we alweer een leuk project klaar staan om ons 

sanitair eens grondig aan te pakken en te vernieuwen. Het onderwerp 

genderneutraal wordt vorm te geven. Daarnaast zijn we meer dan ooit bezig 

met veiligheid. Van reddingsvesten en mondkapjes tot EHBO. Eigenlijk willen 

we op alle vlakken gewoon de leden een veilige omgeving aanbieden, waar 

het spel veilig gespeeld kan worden. Laat je uitdagen! Op een verantwoorde 

manier! 

Het is ook fijn om te melden dat we afgelopen jaar veel tijd hebben besteed aan de subsidie voor 

2024. Dit doen we samen met de andere scoutingverenigingen in de Haarlemmermeer. De gemeente 

wil de opzet veranderen naar een bedrag per lid, onafhankelijk van vaste lasten als gebouw, vloot 

etc. Dit zou betekenen dat wij de helft inleveren. We sturen erop aan dat de gemeente beseft dat 

geld in jeugd stoppen de nodige burn-outs kan voorkomen op latere leeftijd doordat we de leden 

sociale en organisatorische vaardigheden bijbrengen. We geven niet op en strijden door. Zeker nu we 

ook weten dat er de nodige financiële meevallers zijn voor de gemeente Haarlemmermeer. 

Laat ons strijdbaar blijven en beleef veel leesplezier 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 

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

 vertrouwenspersoon@paulageerts.nl  
 acties@paulageerts.nl 

 praktijkbegeleider@paulageerts.nl 

En net als vorige jaren: wil je graag klussen op ’t Honk neem dan even contact op met Dimitri  
 beheerder@paulageerts.nl  

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

Ik ben Jasper en ik ben 17 jaar en ik zit bij de speltak Wilde Vaart. Sinds 

halverwege vorig jaar heb ik de leuke mogelijkheid gehad om mee te mogen 

lopen met de Bevers. Eigenlijk gebeurt dat als WV lid helemaal niet, want je 

loopt alleen een paar keer in het jaar mee en dat is het. Maar mij werd toen 

gevraagd of ik vaker wilde meelopen, dus vanaf dat moment loop ik met 

veel plezier mee bij de Bevers.  

We hebben met de bevers wekelijks op 

zaterdag van 9:15 tot 10:45 opkomst. 

Tijdens de opkomsten doen we meestal 

veel spelletjes in het beverlokaal of lekker 

buiten bij het clubhuis of we gaan lekker 

spelen in het bos. 

Het leukste spel dat we in het 

bos kunnen doen, is vlaggenroof. 

Vind ik. We splitsen dan altijd in 

twee groepen. Dan verstoppen 

we zelf eerst de vlag en als dat is 

gelukt, moeten we de vlag van 

het andere team zoeken. Een 

ander heel leuk spel is  “Hollandse leeuw” waar de bedoeling is om 

naar de overkant de rennen alleen in het midden staan dan de 

leeuwen. Als je wordt afgetikt, ben je zelf een leeuw.  

We zijn ook nog drie keer op een kamp geweest. Het eerste kamp 

afgelopen jaar was het overnachten in tenten bij ‘t Honk. Daarna 

hadden we het BeWe-kamp. Dat was een weekendkamp met ook 

nog de Shanti’s, Mowgli’s en nog de Wolven. Als grote afsluiter van het geweldige jaar zijn we nog in 

de zomervakantie met zijn allen vier dagen op zomerkamp geweest. 

Het afgelopen jaar was verschrikkelijk leuk en gezellig en ik hoop dat het aankomend jaar net zo leuk 

wordt als vorig jaar!  
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Welpen Wolvenbende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar begon voor de Welpen met een insigne en dan wel het insigne knopen. We hebben super 

leuke katapulten en schommels gemaakt. Daarna zijn we vaak naar het bos gegaan of soms een 

opkomst op het eigen terrein. We deden van alles als het maar buiten was. Na een tijdje gingen we 

op weekendkamp. Het thema was “Mario”. Iedereen ging lekker zijn eigen Mario kart auto maken. 

Daarna deden we nog een echte auto race om te kijken wie de beste auto had gemaakt. De oudsten 

werden nog gedropt samen met twee van de leiding. Uiteindelijk kon iedereen de koude nacht 

overleven in de tenten. 

Ondertussen was de leiding ook al druk 

bezig met het zomerkamp die dit jaar in 

Putten werd gehouden. Het thema van 

dit jaar... Harry Potter! De kinderen 

werden dit jaar op de school van 

tovenarij en hocus pocus opgeleid tot 

tovenaar en of heks.  

Na dit leuke en spannende zomerkamp 

hebben de Welpen lekker een paar 

weekjes rust gehad behalve de leiding, 

want die was al druk in de weer voor de 

komende opkomsten. Bij het 

overvliegen in september hebben de 

Welpen allemaal leuke spelletjes kunnen doen. Met overvliegen moet je jammer genoeg ook 

afscheid nemen van de Welpen die overvliegen. 

Daarna begonnen de opkomsten weer zoals vanouds en dan nu tijdens het schrijven van deze tekst is 

het kerstvakantie. Wie weet wat de leiding nu weer voor de Welpen in petto heeft.  

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 
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Afdeling Beheer Meneer 

We hebben weer een bewogen seizoen gehad op het facilitaire gebied van beheer. Naast kleine 

reparatie klussen, lopende projecten van Picobello PG en ondersteuning van de speltakken zijn er 

ook een aantal grotere projecten bezig.  

Sleper 

Al het hele jaar wordt in het Nederlands 

Transport Museum hard gewerkt aan de 

nieuwe sleepboot ‘Locomotion III’. Dit 

duurt wat langer dan vooraf bedacht, maar ze wordt zeker een parel. Momenteel wordt daar hard 

gewerkt om de technische installatie in elkaar te krijgen. Komend jaar staat de afronding op de 

planning met daarbij de tewaterlating.  

Zonnepanelen 

Begin 2022 is de installatie van de 

zonnepanelen op het dak van ’t Honk 

opgeleverd. De resultaten hiervan zijn zeer 

gunstig voor het eerste jaar waarin we een 

record aan zonuren hadden en de prijs van 

de energie die we niet meer hoefden te 

kopen alleen maar omhoog is gegaan. Op 

de achtergrond wordt dan ook gekeken 

welke verduurzamingen ook goed passen 

bij onze vereniging.  

Buitenterrein 

Een ander groot project dit jaar was het vervangen 

van het buitenterrein bij ’t Honk. Begin maart ging 

hiervoor de mechanische schep de grond in. De oude 

grind/puin laag was in een dag aan de kant geveegd. 

Om het terrein glad te trekken, is er een laag zand 

gestort en konden we samen met de professional de 

klinkers erin leggen. Een flinke klus om iedere van de 

130m2 neer te leggen, maar met alle helpende handen is het een succes geworden. We zijn zeer 

tevreden met deze verbetering in aanblik, gebruik, waterafvoer en uitstraling. Met grote dank aan 

J.C. Baars uit Lijnden voor de samenwerking en het geleverde werk. 
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Sanitair 

De planning en voorbereiding van een verbouwing van de sanitair ruimtes wordt aan gewerkt. Na 

ruim 30 jaar is dit wel toe aan vervanging en verfrissing. Gelijk wordt gekeken op welke manier de 

ruimte praktischer ingericht kan worden en ook ruim toegankelijk is. In 2023 zullen we dit project op 

een geschikt moment kunnen realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dimitri Holtkamp-Efrat 

Door medescouts gedoopt tot BEHEERMENEER  
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Wilde Vaart 

2022 begon al leuk voor de Wilde Vaart met de nieuwjaarsopkomst. Deze is 

door de evenementencommissie geregeld. De Wilde Vaart is door heel 

Hoofddorp heen en weer gefietst. Het thema was Squid Games. Helaas 

konden we door de coronamaatregelen van toen nog niet met zijn allen 

blijven eten. 

Later dat jaar hebben alsnog een nieuwjaarsduik in het bos gedaan. Dit was 

het plan om tijdens het jubileumjaar te doen maar dat kon toen helaas niet 

doorgaan. Dit jaar hebben wij dit mooi gedaan met de hele vereniging. 

In het voorjaar zijn we naar ParobaXL gegaan waar we de top 5 behaald 

hebben! Na dit weekendkamp zijn we begonnen met de plannen voor ons 

zomerkamp. 

We hebben ervoor gekozen om niet naar Nawaka te 

gaan… Dit jaar zijn wij naar Houens Odde gegaan in 

Denemarken! Dit was de eerste keer dat wij als 

begeleiding naar het buitenland zijn gegaan met de 

Wilde Vaart. Omdat dit zo spannend was hebben wij 

Renate van de Shanti’s meegevraagd. Het was erg gaaf 

en we hebben hier mooie dingen gezien en gedaan. 

Denemarken is een prachtig land, maar we misten een 

heel klein beetje onze bootjes. We zijn wel een dag 

wezen kanoën. De laatste nacht lagen we onder de 

sterrenhemel in een hangmat. Sommige leden kozen 

ervoor om de laatste nacht optimaal te benutten door 

niet te gaan slapen. Helaas voor hen mocht slapen ook niet in de auto op de terug weg, want de 

chauffeur mocht ook niet slapen. 
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De rest van de zomer zijn we lekker bezig 

geweest op de Westeinder plas. In september 

begon het overvliegen. Een paar leden gingen 

weg, maar we kregen er een hoop voor terug. 

Met deze grote groep zijn we begonnen met 

de winter opkomsten en er is al een planning 

gemaakt voor het winterseizoen. In het 

winterseizoen gaan de leden ook stagelopen. 

Degenen die dit erg leuk vinden, krijgen ook 

de mogelijkheid om langer te helpen bij een 

speltak.  

 

Tevens heeft Tamara Steenkamp zich aangesloten bij ons Wilde Vaart begeleidingsteam!   

In december zijn wij op weekendkamp geweest naar de blokhut in het Diemerbos. Hier zitten wij op 
dit moment ons stukje te schrijven en ook hier hebben wij zin in. Het is erg mistig en de kinderen zijn 
per fiets onderweg naar ons toe! Wij hebben het vuurtje klaar voor ze staan. De tweede dag zijn we 
per strippenkaart naar het Muiderslot geweest en weer terug. Toen we terug waren hebben we 
heerlijk met zijn allen pannenkoeken gegeten. In de avond was er ook nog als verassing: een soort 
dropping want we waren met zijn allen naar een punt gefietst en daar werden de fietsen in de 
aanhanger gedaan en moesten ze teruglopen naar de blokhut.  

De laatste dag gingen we eerst met zijn allen de blokhut schoonmaken en terugfietsen naar ‘t Honk 

met het spel van Nadine en Jasper. We hebben nog in de avond heerlijk met zijn allen gegeten en 

daarna alle spullen opgeruimd die we dit kamp hebben gebruikt. Toen dat allemaal was gelukt, 

mocht iedereen naar huis.   

Al met al kijken wij met veel plezier uit 

naar het komende scouting jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Begeleiding van de Wilde Vaart  
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Oudervertegenwoordiging 

Inleiding 
Allereerst is het goed om aan te geven waarom we belang hechten aan vertegenwoordiging vanuit 
de ouders. Daarom dit inleidende stukje door de voorzitter. 
 
Op zich hebben we dat al min of meer verwoord in ons beleidsplan van 2020, namelijk om veel meer 
transparantie te geven vanuit het bestuur (lees: organisatie) aan ouders. Daar hoort ook 
wederhoor bij, dus wat vinden ouders van ons. Elke organisatie heeft er belang bij om te groeien en 
positief opbouwende kritiek vanuit je leden is daarbij essentieel. 
 
Als scoutingvereniging zijn we verplicht om alle belangrijke beslissingen voor te leggen aan de 
groepsraad. Deze groepsraad bestaat uit bestuur, leiding en oudervertegenwoordiging. Op onze 
website onder downloads is de brief te downloaden. In die brief staat beschreven waar we als 
vereniging aan moeten en willen voldoen. 
  
Graag geven we het woord aan één van de oudervertegenwoordigers om te spreken vanuit 
persoonlijke ervaring over het afgelopen jaar. 
 
Oudervertegenwoordiger 
Mijn naam is Gerda en ik ben de moeder van Jesper, welp bij de 
Mowglibende. 
 
Sinds ongeveer een jaar help ik als ouder bij de 
oudervertegenwoordiging. Het leuke hiervan is dat ik aanwezig mag 
zijn bij de groepsraad (de Algemene Vergadering van de Paula Geerts). 
Dit is ongeveer vier keer per jaar, erg gezellig en leerzaam. Daarnaast 
wordt er ook echt geluisterd naar wat de ouders te zeggen hebben. 
 
Voor ik naar een vergadering ga, vraag ik ook aan de ouders in de 
Ouderapp (zit geen leiding van de Scouting bij, echt alleen ouders) of 
er nog punten zijn waarvan ze willen dat ik ze meeneem in de vergadering. 
 
Dit kost me ongeveer vier avonden per jaar en soms een appje naar de scoutsleiding, wanneer ik 
denk dat iets niet kan wachten. Dat kost bijna geen tijd dus. 
 
Wat ik wel erg jammer vind, is dat er erg weinig animo is onder de ouders om als 
oudervertegenwoordiger mee te helpen. Op de vergadering hoor ik bij veel takken dat er geen 
aanmeldingen zijn voor de oudervertegenwoordiging. Erg jammer, want van buitenaf en van 
wat wij van onze kinderen horen, kunnen we wel met nog meer ideeën komen. Zo kan Scouting voor 
onze kinderen nog leuker worden (als dat mogelijk is, want de leiding bedenkt al steeds zulke leuke 
dingen). 
 
Hopelijk kan ik bij de eerstvolgende groepsraad kennismaken met nieuwe 
oudervertegenwoordigers. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gerda  
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SleperProject

Afgelopen jaar is er enorm hard gewerkt aan het megaproject 

“De sleper”. Pfff… elke donderdagavond gepland om iets te 

doen! Het maakt niet uit wat: ontwerpen, monteren, 

installeren, verven, onderzoeken, opnieuw ontwerpen. Het 

komt op het punt dat men een beroep doet op de rest van de 

vereniging om voor eten te zorgen. Maakt niet uit: afhaal, zelf 

gemaakt, enkel een toetje… En door… 

 Het is einde van het jaar en de sleper is nog niet af, maar wel 

bijna!! Het heeft al de PG kleuren. Er zijn veel mensen die 

meegeholpen hebben om de sleper af te bouwen, maar we 

mogen toch wel even een aantal mensen in het zonnetje 

zetten. 

Dennis van der Born, Dimitri Holtkamp, Frank Holtkamp, 

Ben van Ooijen, Lars van der Pluym 

 Heel nuttig is een bijdrage voor het sleperproject :  

https://www.steunscouting.nl/project/paula-geerts-sleper 

Ontwikkelingen zijn te volgen via de kanalen: 

https://www.instagram.com/sleperpaulageerts/ 

https://www.facebook.com/Sleperpaulageerts/ 

 

  

https://www.steunscouting.nl/project/paula-geerts-sleper
https://www.instagram.com/sleperpaulageerts/
https://www.facebook.com/Sleperpaulageerts/
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Scheepsmaatjes en  Junioren 

Het jaar 2022 begon gewoon 

weer lekker offline: geen online 

opkomsten meer. Heerlijk!  

Een van de opkomsten in het 

begin van het jaar was een 

verassingsopkomst. Allemaal op 

de fiets komen en fietsen naar… 

de ijsbaan in Haarlem. Voor 

sommigen een glibberige 

aangelegenheid. Anderen 

voelden zich helemaal thuis op 

het ijs. Na heel wat rondjes 

geschaatst te hebben, gingen we 

weer op de fiets terug naar ‘t Honk. Echt een vermoeiende dag, maar wel heel leuk.    

Dit jaar konden wij weer een gewoon winterweekendkamp hebben met overnachting. Alle leiding 

was aangekleed in gekke, geel-blauwe pakjes. Het waren de Minions!  

We begonnen vrijdagavond op de fiets bij ‘t 

Honk. Door een speurtocht te volgen, kwam 

iedereen aan in Beverwijk. Nu was er wel een 

beetje vals gespeeld met de speurtocht… 

De volgende dag zijn we helemaal naar het 

strand geweest. Zaterdag was het ook de 

Nationale Schoonmaakdag. Daar hebben wij als 

Scouts ons steentje aan bijgedragen. De avond 

kregen we een heerlijk gerecht met rode kool. 

Gekookt door de leden zelf. Al beviel de ene pan 

dit beter dan de andere.  

Zondag was het alweer tijd om naar huis te gaan. Dit keer met Mister X die zich verstopte op de 

route en gevonden moeten worden door de Scheepsmaatjes en Junioren. 

Op 2 april was het dan eindelijk zover. De boten zijn weer het 

water ingegaan. Het zomerseizoen kon beginnen. Heerlijk weer 

het water op! De Scouts konden weer hun zeilvaardigheden 

oefenen. Daarnaast hebben we ook een heleboel leuke 

activiteiten op het water gedaan.  

Op het water hebben we het insigne zeilmeester gehaald. Om 

deze te halen hebben de Scouts zich nog beter verdiept in het 

zeilen. Zo hebben ze allemaal ook eens in de Banjaard en een 

klein kielbootje gezeild. Dat voelt toch even anders dan een 

lelievlet. Ook hebben de Scouts hun eigen lelievlet aangepast en 

er een extra zeil opgezet. Snel dat ze daardoor ineens gingen.  
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Al ging  het sturen daardoor soms wat minder soepel. Als laatste hebben de Scouts nog eens goed de 

regels van een zeilwedstrijd geleerd, zodat ze goed voorbereid zijn voor de Kaagcup & RZW. Al met al 

een insigne meer dan verdiend! 

Nawaka 

Vervolgens kwam het hoogtepunt van het jaar voor de Scouts. Het 

zomerkamp! Dit jaar was het alleen geen gewoon zomerkamp maar 

Nawaka. Een nationaal waterscouting kamp met 4000 leden en 700 

vrijwilligers in Zeewolde. De Scouts stonden op Subkamp Colosseum: 

het allerleukste subkamp. 

Het waren 10 dagen vol avontuur, vermaak, gave activiteiten en 

vooral heel weinig slaap. De opening van het kamp was in Zeewolde. 

Hier hebben de Scouts er een feestje van gemaakt. Ze hebben 

gedanst op de muziek en pas als een van de laatsten zijn ze weer 

richting het kampterrein vertrokken.  

Ook de gondeltocht is de Scouts bijgebleven. Leuk de boot versieren met allemaal slingers en lichtjes. 

Daarna in de sleep naar Zeewolde om daar een lichtshow te geven. Ondertussen natuurlijk kijken 

naar alle leuke versieringen van de andere boten. Helaas hadden wij niet de prijs gewonnen voor de 

mooist versierde boot.  

Eigenlijk was elke dag super leuk, want elke dag was compleet anders en bomvol met activiteiten. 

Zoals zeil-, roei- en wrikwedstrijden, een tocht waar je zoveel mogelijk kilometer moesten afleggen, 

een klim-/modderparcour en nog veel meer.  

De tien dagen vlogen om en voordat de Scouts het doorhadden waren ze alweer thuis. Daar konden 

ze lekker de verloren uurtjes slaap inhalen. 

De laatste grote activiteit die dit jaar plaatsvond was de RZW (regionale wedstrijden). Ook deze kon 

gewoon weer doorgaan met twee dagen met overnachting zoals vroeger. Zelfs de Bosbaan was 

beschikbaar. Op zaterdag hebben de Scouts hun best gedaan zo snel mogelijk ze zeilen. Met het 

insigne zeilmeester wisten ze allemaal wat alle vlaggen bij het starschip betekenen. Daar kon het dus 

niet aan liggen! Op zondag hebben de Scouts keihard geroeid en gewrikt. Dat ging met succes! We 

zijn in de prijzen gevallen. 
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Loodsen 

Dit jaar begon bij de Loodsen zoals gewoonlijk met het opruimen van de oliebollenactie die weer 

zoals vanouds lekker zijn gebakken. 

Na in de winterperiode aan de boten te hebben gewerkt waren deze weer zomerklaar en konden ze 

het water op. 

Snel daarna gingen de Loodsen op weekendkamp. Een vakantiehuisje in de bossen is het geworden in 

Hooghalen. Daar is van alles gedaan. Lekker door de bossen wandelen kon niet ontbreken en ook 

niet een bezoek doen aan herinneringskamp Westerbork. 

Na dit weekendje konden de plannen voor het 

zomerkamp al meteen van start. Wordt het nou 

België, Duitsland of toch Nederland? Het werd 

België! Gekozen is voor Merkenveld, een scouting 

terrein vlakbij Brugge. Na maar liefst vier uur in de 

auto te hebben gezeten kwamen we aan bij het 

scoutingterrein. Alles werd uitgepakt en tenten 

opgezet. We konden gaan beginnen aan het 

zomerkamp. Naar Brugge toe of naar Gent, we 

hebben het allemaal gedaan. Er stonden ook musea 

op de planning, een bezoekje aan het Frietmuseum 

kond niet ontbreken, maar ook een bezoekje aan 

een brouwerij van het welbekende Belgische 

Brugse Zot hebben we gedaan. Na tien super leuke 

dagen kwam de eindbarbecue. 

Nog allemaal leuke zeilweken gingen zo voorbij en toen begonnen we weer met de winterstop met 

de boten uit het water en weer zoals vanouds de planning voor de Kerstpaalactie en de 

Oliebollenactie. 
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Onderkoeling 

Wat is onderkoeling? 

Onderkoeling betekent dat je lichaam te koud wordt en het kan 

iedereen overkomen. Het gevaarlijke eraan is dat dit sluipend verloopt 

en je het dus niet door hebt. De meest bekende oorzaak van 

onderkoeling is je (te lang) in koud water bevinden. Dit kan gebeuren 

als je zwemt, surft, duikt maar ook als je overboord valt. Ook op de 

droge kan je onderkoeld raken door bijvoorbeeld te koude wind in 

combinatie met koude regen. 

Oorzaak? 

Ieder persoon verliest de hele dag warmte. Daar merk je normaal niets 

van aangezien je zelf ook steeds nieuwe warmte aanmaakt. Dan is alles 

in balans, maar als je juist meer warmte verliest dan je aan kan maken 

daalt je lichaamstemperatuur. Die is normaal ± 37,5°C. Als die onder de 

35°C komt, spreken we over onderkoeling. 

De eerste tekenen van onderkoeling zijn bijvoorbeeld kippenvel en 

koude handen of voeten. Het volgende stadium is rillen. Dit is eigenlijk 

het moment om je warmer te gaan aankleden en niet te lang in de kou 

te blijven. Als het rillen stopt, kan je onrustig worden. Als je daarna ook 

nog warrig of geprikkeld gaat praten, ben je echt ernstig onderkoeld 

aan het raken. 

De volgende fase word je suf en sloom. Je reageert ongecontroleerd 

alsof je dronken bent. Deze fase wordt gevaarlijk, omdat je spieren dan 

verstijven en minder kracht hebben. Het wordt dan lastig om warme 

kleding aan te trekken of een touw vast te houden. Ook zwemmen lukt dan niet meer. Als je 

temperatuur onder de 32°C komt, kan je bewusteloos raken en een hartstilstand krijgen. 

Voorkomen? 

Allereerst moet je goede, warme kleding 

aanhebben zoals thermo-ondergoed, 

tussenlagen fleece en een water- en 

winddichte jas. Op het water is het 

essentieel om een reddingsvest te dragen 

die goed genoeg is om jouw lichaam 

drijvende te kunnen houden. 

Wat te doen als je te water raakt? 

Ga vooral niet zwemmen, tenzij de kant 

heel dichtbij is en denk dan aan ongeveer 

50 meter. Dit is wel afhankelijk hoeveel 

scheepvaart er is. Probeer zo snel 

mogelijk uit het water te gaan en klim op 

mogelijke drijfmiddelen zoals surfplank of 

de omgeslagen boot. Maakt jezelf zo klein 

mogelijk zodat het contact met het water 

en het weer minimaal is en je minder snel 
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afkoelt.  Raak ook niet in paniek en kijk goed om je heen of andere boten jou gesignaleerd hebben. 

De wil om te overleven red je al levens mee.  

 

Binnen de Paula Geerts hebben we sinds afgelopen jaar 

de mogelijkheid om zelfopblaasbare reddingsvesten 

tegen een laag tarief ter beschikking te stellen aan onze 

leden op het water. Tijdens het zeilen merk je bijna niet 

dat je zo’n vest om hebt en ben je in een noodsituatie 

veiliger aangezien je niet hoeft te zwemmen met zo’n 

vest om. Ook oefenden we al jaren regelmatig met het 

omslaan van de vletten. 

Informeer bij de leiding van het waterwerk welke 

mogelijkheden er zijn. 

Weetje: in het water koel je twintig keer sneller af dan 

buiten het water. Drijfmiddelen zoals je reddingsvest 

kunnen je leven redden en jouw redding zijn.  
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Welpen Mowglibende 

Het afgelopen jaar hebben we bij de Mowglibende van alles gedaan. Als je de jongens vraag wat ze 

het leukste vonden, hoor je voornamelijk het volgende: hutten bouwen, Drievliet, gymopkomst, pijl- 

en boogschieten, varen met het waterwerk en de kerstbrunch. Een kleine impressie wat de jongens 

het leukste vonden: 

Murat, sinds september dit jaar lid, 

heeft het volgende geschreven: het 

was heel leuk ik ben dan wel nieuw. 

Wat we hebben gedaan, vergeet ik 

niet, zoals: hutten bouwen en door 

de bosjes rennen. 

Graag nemen we jullie even mee in 

hoogtepunten van de 

Mowglibende: 

Aan het begin van 2022 zijn we 

redelijk snel gestart met het insigne 

Weer. Hier hebben de jongens alles 

geleerd over het weer en ze kunnen 

nu redelijk goed het weer 

voorspellen.  

Eind mei zijn we op weekendkamp geweest samen met de rest van de BeWe. Dit kamp vond plaats in 

Amstelveen en het Thema was Hippies.  

Half juni mochten we mee varen met het Waterwerk. We hadden 

prachtig weer, het was lekker warm dus hebben we meer 

gezwommen dat gevaren.  

Eind juni hadden we een extra 

lange Expeditie Robinson opkomst. 

Tijdens deze opkomst hebben we 

ook Rani geïnstalleerd als leiding.  

Het seizoen 2021/2022 eindigden 

we met een knal: we gingen 

namelijk waterrakketen schieten! 
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In de zomervakantie zijn we op zomerkamp geweest 

met de Shantihorde en Wolvenbende. Dit jaar zijn 

we naar Putten geweest en was het thema: 

Hogeschool van Hekserij en hocus pocus. 

Seizoen 2022/2023 begon zoals elk seizoen met een 

uitje. Dit jaar zijn we weer naar Drievliet geweest! 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 september was het overvliegen. Hier hebben we 

afscheid genomen van Dean, Jesse en Nils. Maar hebben we 

ook Olivier, Quinn en Julius mogen verwelkomen. 

Begin november hebben we zes jongens geïnstalleerd. Ook is 

Sneek officieel als leiding geïnstalleerd.  

In november hebben we het insigne Sport gedaan. Hier 

hebben we de jongens met verschillende sporten kennis laten 

maken. Waaronder pijl- en boogschieten, verspringen en 

boomstamwerpen.  

Begin december zijn we samen met de Wolven en Shanti’s 

gaan sporten in een gymzaal. Hier hebben we trefbal en 

apenkooien gedaan. 

17 december was de laatste opkomst van 2022. Dit jaar 

hebben we afgesloten met een kerstbrunch.  

 

 

Ook komend jaar belooft 

weer erg leuk te gaan 

worden! 
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Acties Paula Geerts 

Het was een mooi jaar voor Jantje Beton, Grote Clubactie en andere grote acties, zoals de Eieractie, 

en de Sinterklaas-verhuur. 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 voor een 

aantal acties een persoonlijke uitleg te geven. 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(pakket) of een fijne cadeaubon. 

Hier volgen de verschillende acties in chronologische volgorde: 

Collecte voor Jantje Beton 

Dit is een landelijke actie. Het omvat slechts één 

collecteweek die landelijk is vastgelegd: de eerste volle 

week van maart. 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. Enkele Welpen zijn ook zo dapper geweest om 

mee te helpen! 

Mensen konden, naast contant geld meegeven aan de collectant, ook 

middels het scannen van een QR-code een donatie doen. 

We hebben dit jaar een mooie opbrengst opgehaald voor Jantje Beton 

en voor Paula Geerts! De opbrengst van de collecte, zowel digitaal als 

contant, was €2420,80. De helft van het opgehaalde geld komt ten 

goede aan onze eigen vereniging. 

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 wordt gevraagd om zo veel mogelijk 

enveloppen te verkopen waardoor ze veel mensen 

kunnen verblijden met PG-eieren. De kinderen krijgen 

een stapel enveloppen en een brief met uitleg mee. De 

actie was in 2022 wederom een succes. We hebben 9245 

eieren uitgedeeld en op Paaszaterdag zijn de beste verkopers in het zonnetje gezet.  

  

https://jantjebeton.nl/
https://jantjebeton.nl/
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Sinterklaasactie 

Sinterklaas is weer langs scholen geweest en op 

huisbezoek. Tevens een geweldige opkomst 

gehad in Heemstede, waar Sinterklaas en de 

Pieten op het dak verscheen.  

Wauw wat een spektakel! 

Wil je volgend jaar ook een bezoekje van de Sint?  

Mail dan naar: Sinterklaas@PaulaGeerts.nl .  

Lekkernijenactie 

Dit is een compleet digitale actie. Verkoop en bestellen gaat 

geheel via onze eigen Paula Geerts Feestdagen-shop. Het 

ophalen van de uit te delen pakketten gaat hetzelfde als eerder 

dit jaar met de eieren van de eieractie. 

Uiteindelijk zijn ruim 136 kopers door 50 scouts verblijdt met 

heerlijke lekkernijen! 

Kerstpaal en Oliebollenactie  

Ook de Kerstpaal is op 5 december door de loodsen met behulp van een hoogwerker op rupsbanden 

geïnstalleerd. Voor volgend jaar hebben we nog wel ruimte voor wat extra sponsoren.  

30 en 31 december is traditiegetrouw altijd het moment dat de Loodsen en Wilde Vaart de nodige 

lekkers gaan klaarmaken voor de oud en nieuw viering in de vorm van oliebollen, appelflappen en 

appelbeignets. Er zijn zo’n 1200 oliebollen gebakken en ondanks de stroomstoring is met behulp van 

menig medescouts het toch voor elkaar gekomen dat iedereen op tijd zijn bolletjes in huis had, 

voorlopige winst staat nu op zo’n € 600,-. 

 

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
mailto:Acties@paulageerts.nl
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Welpen Shantihorde 

De meidengroep bestaat momenteel uit 34 meiden. Na de zomervakantie zijn we flink gegroeid. Elke 
week is het weer een gezellige boel waarin niets te gek is. Wij hebben dan ook 1 regel: zwemmen 
mag altijd, dat hoef je niet te vragen! 

Na twee jaar corona overleefd te hebben, konden we dit jaar weer uitjes buiten de deur doen. In 
maart zijn we samen met de Welpen en de Wilde Vaart gaan zwemmen in het zwembad van 
IJmuiden. In april zijn we voor het eerst op weekendkamp gegaan buiten de deur naar Scouting 
Diemen. Het thema was ‘Mosredna’ (Andersom). Het gehele thema stond in het teken van 
andersom. Ja was nee, nee was ja. Tark werd Krat en hamburgers met friet als ontbijt. Uiteraard 
hebben niet alle meiden het drooggehouden. Dat is ook lastig met een sloot naast de deur. 

In de zomer zijn we eigenlijk alleen maar naar het bos gegaan en hebben we veel met water 
gespeeld. Zo zijn er ook vlotten gebouwd bij ’t Honk. De meiden hebben veel geleerd en kunnen ook 
echt al wat knopen maken! Daarnaast hebben we nog veel meer gedaan van zandkastelen bouwen, 
tot speurtochten lopen. Zolang we buiten zijn en samen kunnen spelen, zijn we al snel tevreden. 

In de eerste week van de zomervakantie 
zijn alle Welpen samen op zomerkamp 
gegaan naar Putten. Een mooie locatie 
midden in het bos. Het thema van het 
kamp was: de Hogeschool van Hekserij en 
hocus pocus. Het schoolhoofd 
Perkamentus (ook wel Perki genoemd), 
heeft samen met het team van docenten 
de leerlingen kennis laten maken met de 
lessen van de Hogeschool. Uiteindelijk 
hebben de leerlingen gestreden om de 
Hocus Pocus Cup.  

In november hebben we het insigne 
Spoorzoeken gedaan. Vier opkomsten 
stonden in het teken van 
routetechnieken. De Shanti’s 
hebben geleerd hoe ze met een 
kompas de weg kunnen vinden, 
hebben voor elkaar een 
speurtocht uitgezet via 
verschillende routetechnieken 
en hebben door middel van een 
spel kennis gemaakt met de 
verschillende sporen van dieren. 
Alle Shanti’s hebben het insigne 
behaald! 

Vanaf januari gaan we verder 
met 31 meiden in de groep! 

 



’t HONKJE 2022 
 

24 
 

SPONSORS BEDANKT! 

 


