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Nieuwsbrief 
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Agenda  

 

Datum Activiteit 

31 december Oliebollenactie 

9 januari Nieuwjaarsreceptie/ 

ouderbijeenkomst 

22-24 januari Winterhike Verkenners/ Rowans 

7-12 maart Jantje Beton 

15-17 april RSW 

23 april HL-dag Zomer 

23-30 juli Zomerkampen gezamenlijk te 
Eersel 
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Contactgegevens 

 

Naam Functie Telefoonnumer 

Erwin Voets  VL Bevers 06-44620982 

Iris 

Klaassen-
van de Wiel 

VL Welpen 06-53477684 

 

Twan 
Denissen 

VL Verkenners  
VL Rowans 

06-28804895 

Mark-Jan 
Tacke 

Voorzitter 06-16059912 

Ilonka van 
der Velden 

Vertrouwenspersoon 06 15366402 of 
ilonka.vanderstap@gmai
l.com 

Bert Voets Vertrouwenspersoon 040-2449886 of 
 l.voets@chello.nl 

 
Informatie zoals de programma’s van de 

verschillende speltakken is ook terug te vinden 
op onze website:  

www.hopmanlatour.nl 
 

Stukje voor in de nieuwsbrief? 

Hebt u nog een leuk stukje voor in de 
nieuwsbrief. U kunt dit dan mailen naar 

scoutinggroep@hopmanlatour.nl. Het liefst in 
Word aangeleverd, onbewerkt met de foto’s los 
erbij, voor de 10e van elke derde maand. 

  

mailto:ilonka.vanderstap@gmail.com
mailto:ilonka.vanderstap@gmail.com
mailto:l.voets@chello.nl
http://www.hopmanlatour.nl/
mailto:scoutinggroep@hopmanlatour.nl
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Mededeling 

 
Gelieve afmeldingen een week van te voren 

door te geven bij de staf.  
 

Zo kunnen wij bij meerdere afmeldingen 
onze programma’s hier nog tijdig, indien 

nodig, op aanpassen. 
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09-jan Nieuwjaarsborrel 

20-feb Bever Spetterfestijn 

04-jun Bever-Doe-Dag 
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09-jan Nieuwjaarsborrel 

20-feb Welpen Spetterfestijn 

04-jun Jungle dag 
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9 Jan Nieuwjaarsborrel 

16 jan  

23 jan 's avonds schaatsen met SBW 

30 jan Kampthema bedenken 

  

13 Feb  

20 Feb  

27 Feb  

  

5 maart Kookwedstrijden 

7-12 maart Jantje Beton Actie 

19 maart  
26 maart  

  

2 april  

9 april  

1517 april RSW 

23 april HL-dag Zomer 

30 april Flessenactie 

  

  

  

 

In de planning kunnen altijd wijzigingen 
optreden. De planning is nog niet geheel gevuld. 

Op alle niet genoemde dagen is er geen opkomst.  
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We zoeken een nieuwe penningmeester  

 
In een van onze laatste groepsraden heeft onze 
penningmeester aangegeven zich nog voor 

maximaal 1 jaar beschikbaar te stellen. We zijn 
dus hard opzoek naar nieuwe invulling voor deze 

bestuurstaak. 
 
Bent U de ouder of betrokkene die net dat beetje 

meer wil betekenen voor onze groep neem dan 
contact op met onze groepsvoorzitter, Mark-Jan 

Tacke. 
Dit kan per mail: voorzitter@hopmanlatour.nl of 
telefonisch op nummer 0616059912. 

 
Functieprofiel: 

Je bent penningmeester van het bestuur van de 
groepsvereniging. Als penningmeester vertaal je 
het groepsbeleid in geld en ben je 

verantwoordelijk voor de financiën. 
 

Wat doet de penningmeester? 
 Jaarlijks opstellen en bewaken van de 

begroting en resultatenrekening 

 Financiële administratie 
 Jaarlijks opstellen van een financieel 

jaarverslag en een balans 
 Beheren van de groepsrekening  
 Controle deelbegrotingen (materiaal, 

onderhoud, activiteiten) 
 Declaratiebeleid 

 Goed verzekeringsbeheer van de groep 

mailto:voorzitter@hopmanlatour.nl
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 De penningmeester maakt deel uit van het 

bestuur 
 
Belangrijk: 

 Je onderschrijft de doelstelling en het 
huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland. 
 Je bent minimaal 18 jaar of ouder. 
 Je bent bereid een Verklaring Omtrent 

Gedrag aan te vragen of kunt deze 
overleggen. 

 Je bent bereid je voor deze functie in te 
zetten en ook zelf hierin verder te leren. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 
 Circa 10 uur per maand  

 Er zijn ca. 12 vergaderingen per jaar 
 
Wij bieden: 

 Een inspirerende functie waarin je een 
plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding 

helpt bieden aan kinderen en jongeren. 
 Samenwerking met andere betrokken en 

enthousiaste 

vrijwilligers 
 Het opdoen 

van veel 
nieuwe 
contacten. 

 De 
mogelijkheid 

jezelf verder te 
ontwikkelen.  



 
 

10 
15-12 

 

Teambuildingsweekend 21-22 november 

2015 
 

Dit jaar stond er weer en stafweekend op de 
planning, met als thema teambuilding. De 
organisatie heb ik (Mark-Jan) deze keer op me 

genomen, zodat de leiding en kaderleden dit 
weekend als deelnemer mee konden maken 

zonder al te weten wat ze 
ter wachten staat…. 
Deelnemers zijn: Erwin, 

Iris, Mandy, Twan, 
Caroline, Andy, Wilma en 

Mark-Jan. 
We zijn zaterdag om tien 
uur begonnen met koffie 

en gebak, waarbij we ook de tijd hadden om effe 
bij te kletsen en het programma van het weekend 

door te nemen. 
Als eerste stonden er enige teambuildingsspelen 

op het programma. We hebben het Spinnenweb, 
the pipeline gedaan, daarna we het tijd voor 
koffiepauze na de koffie hebben we wat 

samenwerkingsspelen met een zeil gedaan.  
Toen was het tijd om even naar 

buiten te gaan voor het A-frame 
lopen. Hierbij werd de 
pionierkennis getest en was het 

van belang de communicatie en 
samenwerken te laten zien. 

Toen sloeg het weer even om naar nattigheid, 
volgens de buienradar was het maar een ruim 
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uurtje, dus dat kwam goed uit, het was net tijd 

voor de lunch. In de planning stond daarna het 
middagprogramma bij OpNoord gepland, volgens 
‘het draaiboek’ zouden we daar naar toe fietsen, 

echter de week ervoor gaven Mandy en Twan wel 
aan te willen rijden met de auto, daar hebben we 

dus maar gebruik van gemaakt.  
Bij OpNoord gingen we 
boogschieten en hoogteparcours 

doen. Na een welkomstdrankje 
gingen we eerst boogschieten. 

Na wat inschieten begon de 
wedstrijd… in een aantal ronden 
werd te telling opgeteld, 

Eindslaguitslag; Wilma 15, Iris 27, Andy 35, 
Caroline 36, Mandy 37, Erwin 70, 

Mark-Jan 72 en de winnaar was 
Twan met 80 punten.  
Na de pauze gingen we verder 

met het hoogteparcours. Wilma 
gaf op voorhand al aan dit niet mee te doen. 

Nadat we in de tuigjes zaten en een proefrondje 
zekering wisselen op de grond moesten doen 
gingen we omhoog, toen ik zelf boven op het 

plateau stond en op de kabel moest gaan staan 
kreeg ik het gevoel in me benen die zei….. stop, 

tot hier en niet verder. Ik ben toen weer naar 
beneden gegaan. Noemenswaardig zijn de 

prestaties van Caroline en Iris 

die beide het halve parcours 
hebben afgelegd….. Chapeau! 

Weer terug op de blokhut stond 
het volgende onderdeel al klaar, 



 
 

12 
15-12 

 

de kookclinic zonder b.k. (bekende kok). We 

kregen in koppels een onderdeel van het diner. 
Voorgerecht, Mozzarella torentje met groente 
door Erwin en Mark-Jan. Tussengerecht, 

Komkommermeloensoep met crème fraîche en 
ham door Iris en Andy. Gevulde Courgettes door 

Caroline en Mandy en Banoffee toetje door Wilma 
en Twan. De recepten waren uitgewerkt met 
foto’s erbij zoals het eruit moest komen zien. Dit 

was een gezellig en leuk onderdeel, waarvan we 
hebben besloten dit vaker met z’n allen te doen 

op een zaterdag na het 
draaien…. Het resultaat was 
goed en we hebben gezellig 

met elkaar zitten eten. Na het 
eten werd er afgewassen en 

opgeruimd en werd het 
avondprogramma klaar gezet. 

Conform het draaiboek stonden er ook nog wat 

teambuildingsspelen gepland, maar deze hebben 
we overgeslagen en zijn we begonnen met de 

Oudhollandse spelen. Rond twaalf 
uur waren we ermee klaar en zijn 
we gezellig aan de bar gaan 

zitten….. Zelf ben ik om halftwee 
naar huis 

gegaan om te 
slapen. 
Om halfnegen 

stond het ontbijt geplant. We 
waren nog over met Erwin, 

Iris, Mandy, Twan, Caroline en 
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Mark-Jan. Andy en Wilma waren inmiddels door 

andere activiteiten afgehaakt. 
Na het ontbijt stond de 
escaperoom op het programma. 

We hadden een escaperoom op de 
Mathildelaan; the secret of the 

Tombe. Het verhaal was dat we 
als schatgravers in een Tombe 

terecht waren gekomen en de deur achter ons 

dichtviel. We hadden een uur om eruit te komen. 
We kwamen in een ruimte met alleen een paar 

elektrische theelichtjes…. Vrij donker. Het zag 
eruit als een graftombe met een tombe in het 
midden en allerlei dingen, skelet, stenen, veeeel 

zand, beeldjes Egyptische tekens, spiegels…… We 
gingen op zoek en door een oog compleet te 

maken op de wand gingen er 2 laserstralen aan. 
Door deze met de spiegels door de kamer te 
geleiden en ergens op te richten ging er wee een 

luik open. Door zo steeds verder te zoeken en te 
puzzelen was de tijd zo voorbij, we waren er 

bijna uit en toen ging de deur open, het uur was 
voorbij. Als we paar minuutjes meer hadden 
gehad waren we er zelf uit gekomen…… 

Weer terug op de blokhut hebben we opgeruimd 
en was om twaalf uur het weekend afgelopen. 

We hebben een leuk weekend gehad dat zeker 
voor herhaling vatbaar is….. 
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Bevers 

 
In oktober, november en december 

waren er voor de Bevers voldoende 
regio activiteiten om mee te doen. 

 
Allereerst iets wat natuurlijk niet alleen 

regionaal, maar zelfs wereldwijd werd 
gehouden: de JOTA.  

 
Onze Bevers mochten een middag mee doen 

met alles wat met zenden te maken heeft. Ze 

begonnen in het Verkenner lokaal wat was 
omgedoopt tot zendlokaal. Samen met 

Bevers van de Margaretha Sinclair en onder 
leiding van Bertus mochten ze luisteren of ze 

iets via de zender konden horen en of er 
verbinding gemaakt kon worden met een 

andere groep. Dit lukte en via een microfoon 
konden ze allerlei vragen stellen aan leden 

aan de andere kant van de zender. 
Daarna was het tijd in de auto te stappen om 

naar het bos bij Helmond-Nuenen te gaan. 
Onze Verkenners en de Verkensters van de 

Sinclair waren daar al bezig met een 
vossenjacht en ook de Welpen van beide 

groepen waren al bezig met een spel. Voor 

de Bevers was een GPS-tocht uitgezet en 
naderhand werd nog een gezamenlijk spel 

gespeeld. 
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In november waren we uitgenodigd om in de 
tuin van de familie Boskamp een film te 

komen kijken. Samen met andere Bevers uit 
de regio keken we naar de Speurneuzen. 

Tussendoor kregen we een lekker 
lunchpakketje en uiteraard wat te drinken. 

 
Nieuw in december was de Bever Disco. 

Op vrijdag 11 december waren alle Bevers 
van de regio uitgenodigd voor de verjaardag 

van Simone Boskamp. Het feestje werd 

gehouden in de kelder van Dynamo en er 
waren veel kinderen aanwezig. Er werd volop 

gedanst. Daarna legde Simone uit dat er ook 
een aantal spelletjes waren neergezet waar 

alle Bevers om de beurt mee konden spelen. 
Halverwege de avond werd er een aparte 

vorm van stoelendans gedaan. In plaats van 
stoelen weghalen was het de bedoeling dat je 

zo snel mogelijk moest gaan zitten als de 
muziek stopte. Alle Bevers deden natuurlijk 

mee en ook veel leiding danste er vrolijk op 
los. Alleen het snel gaan zitten was voor 

sommige een hele uitdaging (of het daarna 
weer opstaan!). Hierna kon er nog gedanst 

worden en konden de spelen nog gedaan 

worden. Het was een heel leuk 
verjaardagsfeestje. 
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Wie is wie???? 
 

1. Wat is je volledige naam? 
Erwin Voets 

 
2. Wanneer ben je jarig? 

22 september 
 

3. Heb je nog broers of zussen? 
1 jongere broer, met twee kinderen 
 

4. Sinds wanneer zit je bij Scouting? 
1981. 

 
5. Wat doe je bij de Scouting? 

Ik ben leiding bij de Bevers, onderhoud de 

website en mail van de groep als webmaster en 
help mee met het materiaalbeheer. 

 
6. Wat voor werk doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben systeembeheerder bij een organisatie die 

mensen helpt met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 
7. Wat eet je het liefst? 

Pizza 

 
8. Wat is je favoriete sport? 

Om te kijken Formule 1 of American Football. Zelf 
loop ik wel eens hard of fiets in de bergen. 
 

9. Wat kook je het liefste? 
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Ik ben niet zo´n kok, dus geen echte voorkeur. 

 
10.Waar zou je het liefste willen wonen en waarom? 

Mijn wens is nog steeds om naar Australië te 

gaan (ik zou hier ook wel willen wonen). Lastig 
om precies uit te leggen waarom, maar het heeft 

diverse dingen die mij aantrekken. Zo heeft het 
een formule 1 circuit, Great Barrier Reef om te 
kunnen duiken, veel wildernis met gevaarlijke 

dieren. Daarnaast ook weer mooie steden met 
culturele gebouwen zoals het Sydney Opera 

House. Eigenlijk een verzameling van dingen die 
ik leuk vindt, bij elkaar gepakt op 1 eiland. 
 

11.Wat is je lievelingskleur? 
Rood 

 
12.Waar verbaas jij je zelf wel eens over? 

Over mezelf 

 
13.Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? 

Het Bernini mysterie van Dan Brown. 
 

14.Welk klusje vind je het minst leuk om te doen? 

Stofzuigen 
 

15.Wat is je favoriete film en waarom? 
Pulp Fiction (1994), ik ben altijd al Quentin 
Tarantino fan geweest. De meerdere 

verhaallijnen die door elkaar lopen en uiteindelijk 
bij elkaar komen vindt ik echt geniaal bedacht. 

 
16.Welke serie vind je het leukst om naar te kijken 
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en waarom? 

Ik ben een enorme fan van alle CSI en NCIS 
series. Ik kan uren kijken naar misdaad series. 
Ook de Engelse detective series kan ik 

waarderen. 
 

17.Wat is je lievelingsdier? 
Orka’s 
 

18.Wat voor hobby's heb je nog meer naast 
Scouting? 

Ik ben lid van een schuttersgilde, waar ik een 
bestuurlijke rol als penningmeester heb en 
ondersteuning bied aan onze wapenmeester. Ik 

vindt een onderlinge schietwedstrijd leuk om te 
doen. 

 
19.Wat is je favoriete liedje? 

Genesis – Driving the last spike 

 
20.Wat zou je graag willen zijn als je alles kon 

worden wat je wilt? 
Astronaut. 
 

21.Wat is je lijfspreuk? 
Waarom vandaag iets doen, wat je tot morgen 

kunt uitstellen. 
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Wie is wie???? 
 

22.Wat is je volledige naam? 
Twan Denissen 

 
23.Wanneer ben je jarig? 

26 november 
 

24.Heb je nog broers of zussen? 
2 oudere broers, beiden met kinderen. 
 

25.Sinds wanneer zit je bij Scouting? 
April 2011. 

 
26.Wat doe je bij de Scouting? 

Ik ben leiding bij de Verkenners, begeleiding bij 

de Rowans, maak de nieuwsbrief, organiseer de 
JOTA-JOTI en het Darttoernooi en verder maak ik 

er veel plezier door nieuwe uitdagingen aan te 
gaan met de kinderen. 
 

27.Wat voor werk doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk als individueel begeleider bij Action Kids; 

een jeugdzorgorganisatie die begeleiding biedt 
aan kinderen met o.a. vormen van autisme, 
adhd, maar ook anderen stoornissen of 

beperkingen. 
Naast het begeleiden van kinderen in de 

thuissituatie, werk ik ook als beleidsmedewerker 
en kwaliteitscoördinator bij Action Kids. Een 
wisselende functie met veel uitdaging. 
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28.Wat eet je het liefst? 

Sushi 
 

29.Wat is je favoriete sport? 

Wielrennen in het hooggebergte. 
 

30.Wat kook je het liefste? 
Pasta 
 

31.Waar zou je het liefste willen wonen en waarom? 
In de bergen in Frankrijk, zodat ik elke dag mooi 

zou kunnen fietsen. 
 

32.Wat is je lievelingskleur? 

Paars 
 

33.Waar verbaas jij je zelf wel eens over? 
Hoe slim sommige kinderen kunnen zijn! 
 

34.Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Ik ben bezig in een boek van Dan Brown, De 

Delta Deceptie. 
 

35.Welk klusje vind je het minst leuk om te doen? 

Afdrogen of sokken opruimen. 
 

36.Wat is je favoriete film en waarom? 
Gladiator, omdat ik het mooi vindt hoe de 
hoofdpersoon met pech in een benadeelde positie 

komt, maar door wilskracht terug vecht en strijd 
voor rechtvaardigheid. 

 
37.Welke serie vind je het leukst om naar te kijken 
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en waarom? 

Star Trek, omdat ik vindt dat de interactie tussen 
de verschillende series erg gaaf doordacht is en 
er veel verschillende verhaallijnen door een serie 

lopen. 
 

38.Wat is je lievelingsdier? 
Hond of poes 
 

39.Wat voor hobby's heb je nog meer naast 
Scouting? 

Ik sport regelmatig, zowel fietsen als fitness 
(training voor het fietsen). Ik rijd graag motor, 
maar heb er op het moment geen. Ik speel graag 

bordspellen 
 

40.Wat is je favoriete liedje? 
Joe Cocker - Heart Full of Rain 
 

41.Wat zou je graag willen zijn als je alles kon 
worden wat je wilt? 

Leiding op de BSO. 
 

42.Wat is je lijfspreuk? 

Perfectie bestaat niet. 
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Verkenners 
 
Radio maken 

Niet alleen tijdens de 

JOTA, maar ook er voor 
en er er na, hebben de 

Verkenners gewerkt aan 
het maken van hun eigen 

radio. Hiervoor moest er 
hout bewerkt worden 

door te zagen met een figuurzaagmachine en ook 

het schuren en in elkaar zetten van het frame 
was een mooie uitdaging. Daarnaast is er oa 

tijdens de JOTA, maar ook in opkomsten daarna 
nog gewerkt aan het solderen van de printplaat 
met alle elementen en draadjes. Dit was nog een 

hele puzzel en ging niet bij iedereen even 
vlekkeloos. Wel wat het erg gezellig.   

 
Toen de radio's af waren, wat het 
resultaat erg gaaf. Ze werken goed 

en gaan nog best hard en je kan er 
meerdere zenders mee ontvangen. 

Een mooi project. 
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BBQ-en op vuurtafel 

De kinderen hebben aangegeven graag 
een keer hun eigen vuurtafel te willen 
maken. Hier hebben we tijd 

voor gemaakt en met wat 
uitleg, zijn ze zelf aan de slag 

gegaan. Het leek simpeler dan 
het was, maar al met al stond 
de tafel vrij snel. Daarna was 

het tijd om lekker te BBQ-en. 
Het was dan wel niet al te 

warm, maar de frikandellen werden 
goed gegeten.  
 

Uitwisselingen SBW 
De Verkenners zijn nog maar met een klein 

groepje. Daarom zoeken we veel samenwerking 
met anders scoutingroepen, zoals Scouting 
Burgemeester Welschen (Meerhoven) of Dutmella 

(Son en Breugel). Zo is er toch 
een mogelijkheid om in een groter 

groep activiteiten te doen. Zo 
komt er een weekend aan met het 
bouwen van een eigen Jaccuzi en 

het spelen van Hike and Seek, 
maar gaan we ook een mister X 

speldoen binnen kort.  
 
Laatste hebben we zoals hier te 

zien is, een schommel gebouwd.   
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JOTA 

 
Het derde weekend van oktober 
was het weer JOTA. Dit jaar 

hadden we naast onze eigen 
leden ook de Verkenners van 

een andere groep te gast, de 
Dutmella. Een paar weken voor de JOTA spraken 
we zelfs met nog twee andere groepen af om ook 

iets te gaan doen tijdens dit weekend, de 
Margaretha Sinclair en de Bekkers. 

 
Op vrijdag ging het opbouwen best vlot, ondanks 
het slechte weer. Het zag er niet positief uit voor 

het avond spel. 
 

Toen de Verkenners van de Dutmella gearriveerd 
waren kon er geopend worden en werd de groep 
in tweeen gesplitst. Een groep ging naar het 

verkennerlokaal, wat nu zendlokaal was 
geworden en de andere groep ging aan de slag 

om hun tenten op te zetten. Na ongeveer een uur 
werd er gewisseld, zodat ook de rest hun spullen 
konden inruimen. 

 
Daarna begon het vrijdagavondspel. Principe was 

dat er een stuk of 10 posten waren, waarbij 
iedereen een opdracht kreeg. Als ze deze goed 
voltooid hadden kregen ze een clue. De bedoeling 

was een puzzel op te lossen. Bij zoveel mogelijk 
posten werd gebruik gemaakt van 

zendtechnieken om de opdracht te communiceren 
of uit te voeren of door te geven. Gelukkig was 
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het nu redelijk droog. Helaas begonnen we wat te 

laat aan het spel, zodat we eerder moesten 
ophouden en niet alle posten konden worden 
bezocht. Terug op de groep werd er door alle 

teams wel gepuzzeld en werd de code uiteindelijk 
door iedereen gekraakt. 

 

 
 
Zaterdag ochtend moesten de leden van de 

Dutmella helaas weer (tijdelijk) terug naar hun 
eigen blokhut vanwege een gezamenlijk 

programma van hun. Onze Verkenners gingen 
aan de slag met het elektronica project, waar ze 
al wat voorbereiding voor hadden gedaan en 

waar ze ook na de JOTA mee verder zijn gegaan. 
 

’s Middags gingen onze Verkenners naar Helmond 
voor een vossejacht samen met de Sinclair en de 
Bekkers en werden versterkt met de Welpen en 

Bevers. De Welpen gingen direct richting 
Helmond, waar ze ook de kinderen van de 

Sinclair en Bekkers zouden treffen voor een 
routetocht. De Bevers mochten eerst hun 
leeftijdsgenootjes van de Sinclair begroeten en 
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gingen een kijkje nemen bij Bertus in het 

zendlokaal. Ook zij reden vervolgens naar 
Helmond waar zij een GPS-tocht gingen lopen. Na 
deze tocht kwamen we de Welpen tegen en met 

hun hebben we nog ratten en raven en 
vlagveroveren gespeeld. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Terug op onze eigen groep mochten de Welpen 
nog een uurtje gaan zenden en werden de Bevers 

weer opgehaald. De Welpen bleven de rest van 
JOTA. 

 
Na het avondeten kwamen de leden van de 
Dutmella weer terug en kon het avondspel 

beginnen. We speelden Levend Cluedo: 
 
Het Verhaal. 
Vrijdagavond is een van de radioamateurs plotseling verdwenen uit 
de blokhut van Hopman Latour. Net voordat dit gebeurde heeft hij 
nog zitten praten met een radioamateur over een contact in 
Frankrijk. Nadat Dutmella terug gekomen is op het terrein heeft hij 
bij de Verkennerleiding van Dutmella aan tafel gezeten. Hierna is er 
niets meer van hem vernomen. 
 Wel is hij nog gezien bij de St. Petrus kerk door een priester en bij 
het Summa college door een oude kennis. 
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De leiding van Hopman Latour heeft gezien dat een van de 
verkensterleiding van Dutmella zich de hele tijd bemoeide met de 
desbetreffende radioamateur op de avond van het verdwijnen. 

 

Voor de Welpen was er een korte variant, de 
Verkenners moesten wat meer moeite doen de 
verdwijning op te lossen. 

 
Zondagochtend spelen we traditioneel de regio 

puzzel van Bertus en Ans. Hiervoor kwamen ook 
de Explorers van de Dutmella naar onze groep en 
met als tweede team onze Oud Stam werd er 

weer flink gepuzzeld.  
 

In de tussentijd werden de Welpen en Verkenners 
ook aan het puzzelen gezet. Zij kregen, net als 
vorig jaar, via de mail een aantal opdrachten en 

kregen aanwijzingen als ze die goed hadden 
opgelost. Het ging erom dat ze uitvonden welke 

van de hulpdiensten (politie, ambulance en 
brandweer) er hoe laat op de rampplaats waren 

en met hoeveel auto's. Het spel startte wat 
moeizaam op, maar toen het eenmaal liep 
konden veel teams de oplossing alsnog inleveren. 

 
Hierna werd er gesloten en kregen alle 

aanwezigen een jota-bandje als herinnering en 
konden we beginnen met opruimen. Dit ging 
lekker vlot en daarna konden we ons klaar maken 

voor het afsluitende etentje met stafleden en 
zendamateurs. Willie Heijink had een fantasctisch 

mooi koud buffet neergezet.  
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Rowans  
 
Dit scoutingseizoen hebben we weer een 
rowan: Barend. E en keer per maand op 

vrijdagavond draaien Viola en Twan met hem 
rowans. De zaterdagen draait hij mee met de 

verkenners. Barend werkt dan aan projecten als 
bijvoorbeeld het insigne ‘banketbakker’. Hiervoor 

heeft hij onder andere een pizza gebakken (met 
zelfgemaakte pizzabodem!). Ook hebben we een 
avondje Kolonisten van Catan gespeeld en andere 

spellen gespeeld waarbij je tactisch moet zijn en 
goed moet nadenken. 

De komende maanden gaat Barend ook met 
andere projecten aan de slag. Zo bijvoorbeeld het 
houtbewerken en een brandweerinsigne.  

 

 


