
- Wij bouwen een hut!
- Carnaval in een nieuw jasje
- EHBO en workshopweek- 
  end voor de leiding
- NLdoet en Nederland   
  Schoon
- Dutch Color Party
- Kleding kwijt?!
- Kijkdagen overvliegers
- Toet toet! Vervoer gezocht

IN DEZE EDITIE

NIEUWSBRIEF MEI
2014

Scouting Erasm
us

Scouting Erasm
us

Scouting Erasmus
Scouting Erasm

us

Scouting Erasmus

Scouting Erasmus

VOORWOORD

Het is lente, heerlijk weer om buiten 
bezig te zijn en er zijn dan ook al 
weer veel activiteiten achter de rug. 
Gelukkig hebben we onze razende 
reporter die daar leuke stukjes over 
schrijft en voor de foto’s zorgt. 

Kortom: het werd de hoogste tijd 
voor alweer de derde nieuwsbrief 
van Scouting Erasmus.
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Kindcentrum ‘De Ontdekking’ op bezoek

Vrijdag 21 februari waren de groepen 5 & 6 van kindcentrum ‘De Ontdekking’ op bezoek op 
ons mooie Groepshuis. Op school waren ze bezig geweest met het thema ‘wij bouwen een 
hut’ en wat is dan mooier dan zo’n themaweek afsluiten met een bezoekje aan de scouting-
vereniging die om de hoek zit. Er waren 47 enthousiaste kinderen die de hele dag lekker 
bezig zijn geweest met het programma dat we in elkaar hadden gedraaid.

We hebben ’s ochtends geoefend met knopen leggen, wat bij sommige kinderen direct 
goed lukte en er bij andere kinderen voor zorgde dat ze letterlijk in de knoop raakten. Toen 
iedereen een aantal knopen had gelegd, zijn we na de pauze het achterterrein opgegaan 
en heeft ieder groepje een hut gebouwd: 
van pionierhout, pallets, spijkers, touw en 
allerlei andere materialen die op het ach-
terterrein liggen, werden de meest mooie 
hutten gemaakt. Wat een topprestatie!

Bij de lunch mochten alle kinderen hun ei-
gen broodje bakken boven het kampvuur 
dat door één groepje ’s ochtends profes-

WIJ BOUWEN EEN HUT!
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sioneel was aangestoken. Na de lunch hebben alle 
kinderen een levend kwartet gespeeld en toen was 
het alweer tijd om op te ruimen. Van juffrouw Sabine 
van De Ontdekking hebben we te horen gekregen 
dat bijna alle kinderen deze huttenbouwdag het 
hoogtepunt vonden van de themaweek. Superleuk 
om te horen, wij vonden het geweldig om zoveel en-
thousiaste kinderen een dag op bezoek te hebben. 

Voor alle leiding die aanwezig is geweest: geweldig 
bedankt voor de enthousiaste bijdrage!

CARNAVAL

Op vrijdag 28 februari hebben we met z’n allen het jaarlijkse carnavalsfeest 
ingeluid op scouting. Dit jaar was het echter anders dan anders! 

In plaats van een grote zaal met feestmuziek en discoverlichting, waren er dit 
jaar in alle lokalen leuke spellen te doen onder het genot van gezellige carna-
valshits.

In verschillende rondes kwam iedereen aan de beurt om iets leuks te knutse-
len, om te twisteren op een héél groot twisterzeil, om stoelendans te spelen op 
gekke muziek en om mee te doen aan de ‘ren je rot’-quiz. En dat allemaal in 
de meest bijzondere, mooie, knotsgekke outfits die iedereen tevoorschijn had 
getoverd. Het was een dolle boel die zeker voor herhaling vatbaar was!

Iedereen weet dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit, zeker op Scouting! Om ervoor te 
zorgen dat alle leiding weet wat hij/zij wel en 
juist niet moet doen als er iets gebeurt, heeft 
Scouting Erasmus samen met de Medische en 
EHBO Stam twee dagdelen EHBO-cursus voor 
de leiding gegeven. 

Tijdens deze cursus werd basiskennis behan-
deld en werd er veel geoefend. En alles was 
geheel gericht op de dagelijkse praktijk op 
Scouting. 

Dertig leden van de leiding hebben de cursus 
inmiddels gevolgd, voor de anderen wordt er 
nog een nieuwe sessie gepland. 

Dus mócht er onverhoopt toch eens iets mis 
gaan op Scouting: dan zijn de kinderen in veili-
ge handen bij de leiding!

Kijk eens een keer op de website van de MES
       https://mes.scouting.nl

in een nieuw jasje
vrijdag 28 februari 2014

Kleding kwijt? In de loop van de tijd hebben we op Scouting een grote hoop gevonden kleding 
verzameld. Tot eind mei heeft u de gelegenheid hier eens een kijkje in te nemen, wie 
weet zit er iets van uw zoon/dochter tussen. Vraag er gerust even naar bij de leiding!

Eind mei gaan alle resterende kledingstukken richting arme kinderen.

EHBO voor de leiding

Hier wordt vakkundig geoefend 
op het “vind-ik-leuk” verband

Wat doet de MES?



vervoer 
   gezocht!

Voor het zomerkamp zijn de jongenswelpen (12 
t/m 18 juli) en de ochtendscouts (12 t/m 19 juli) 
nog op zoek naar vervoer voor het materiaal. 

Heeft u een grote aanhanger of busje, of (voor 
de scouts) een vrachtwagen ter beschikking en 
bent u bereid hiermee naar de kamplocatie te 
rijden en weer terug, neemt u dan contact op 
met de betreffende afdelingen of mail naar se-
cretariaat@scoutingerasmus.nl 

We zouden er erg blij mee zijn!

Wie kan de Scouts en Jongenswelpen helpen aan transport voor het kamp?
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WORKSHOPWEEKEND
Leidinggeven binnen een scoutinggroep is geweldig leuk om te doen 
en tegelijkertijd wordt er veel van je gevraagd als je als leiding aan 
de slag gaat. Om een extra bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
onze leidingteams, hebben we daarom besloten om een weekend te 
organiseren binnen onze eigen groep met workshops met een zeer 
diverse inhoud: delen van ervaring, vaardigheden oefenen en nieuwe 
kennis opdoen stonden hierbij centraal. 

Daarnaast was het natuurlijk een uitgelezen moment om weer eens 
gezellig een hapje en een drankje met elkaar te doen!

De workshopthema’s liepen uiteen van 
hele praktische zaken als pionieren, 
kampvuurkoken, speluitleg en veilig-
heid tot specialistische thema’s als 
gedragsproblemen en oudercommuni-
catie. Ze werden gegeven door (oud-)
leiding van de groep en andere betrok-
kenen met veel kennis op de betreffen-
de gebieden. 

De reacties uit de groep waren zeer 
positief! We zijn er van overtuigd dat 
we het resultaat van dit zeer zinvolle 
weekend ongetwijfeld terugzien bij de 
diverse afdelingen!



550 STRUIKEN GEPLANT TIJDENS NL DOET
Op zaterdag 22 maart hebben we tijdens NLdoet een enorme klus verricht: het 
terrein achter ons gebouw is voorzien van nieuwe beplanting. Dat deden we 
niet alleen, maar met een groot team van 40 vrijwilligers, bestaande uit onder 
meer de eigen leden, ouders en sponsors.

In de afgelopen jaren is het gebouw al grondig onder handen genomen. In 
de afgelopen jaren is de begroeiing op het achterterrein door het vele spelen 
en kamperen echter steeds dunner geworden: het werd dus tijd voor groot 
onderhoud!

In samenwerking met de sponsors Timmermans Tuinverzorging, Antea 
Group en NLdoet zijn in één dag tijd plaatselijke records gevestigd: er zijn 550 
struikjes geplant om het terrein aan te kleden zodat het weer écht leuk wordt 
om er te spelen en kamperen. Deze perkjes zijn omgeven door 350 meter 
hekwerk dat met 180 paaltjes is vastgezet, zodat ze de eerste jaren een kans 
krijgen om te volgroeien.

Nu is het aan de natuur om het achterterrein daadwerkelijk gestalte te geven, 
over een jaar is het tijd om de andere helft van het terrein onder handen te 
nemen. Het was een erg geslaagde dag en we willen hierbij dan ook iedereen 
die mee heeft geholpen enorm bedanken!

Gewapend met prikstokken en vuilniszakken gingen ze op 
pad: de jeugdleden van Scouting Erasmus hebben mee-
geholpen om een deel van Oosterheide op te ruimen. Dit 
alles gebeurde op zaterdag 29 maart tijdens de landelijke 
actiedag Nederland Schoon.

Het was hard nodig en Oosterheide is er een stuk schoner 
op geworden. De kinderen konden niet geloven dat men-
sen zoveel rotzooi op straat gooien. 

NEDERLAND SCHOON
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Overvliegers opgelet, kijkdag bij de nieuwe afdeling
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni vinden de kijkdagen voor de overvliegers plaats. Iedereen die na de zomer overvliegt, neemt dan 
alvast een kijkje bij zijn of haar nieuwe afdeling.

Zit je nu bij de bevers en vlieg je na de zomer over, dan ga je op 14 juni naar de opkomst van de welpen. Zit je nu bij de welpen en 
ga je overvliegen, dan ga je op 14 juni naar de scouts. Zit je nu bij de scouts en vlieg je na de zomer over, dan ga je op 13 juni bij 
de explo’s kijken en heb je zaterdag ‘vrij’. De explo’s die overvliegen, gaan op 13 juni bij de pivo’s kijken. 

Weet je niet zeker of je wel of niet gaat overvliegen? Vraag dit dan even na bij je eigen leiding!

Op zaterdag 3 mei hebben de pivo’s en explo’s van onze groep 
een mooi feestje georganiseerd: de Dutch Color Party. Zoals 
ieder jaar op de eerste zaterdag van mei, is er weer een leuk 
kleurenfeest georganiseerd voor alle explo’s en pivo’s van scou-
tinggroepen uit de omgeving.

Al weken geleden is er begonnen met het maken van aankleding 
voor tijdens het feest. Van koeien en tulpen, tot voetbalshirts en 
een heuse molen, het hele gebouw was in thema versierd. Uit-
gedost in het rood-wit-blauw en oranje, hebben we er met z’n 
allen een super gezellige avond van gemaakt. 

Redactie: Anouk Vermeeren

Opmaak:  Paul Sidler

COLOFON We vinden het leuk om tekst & foto’s voor de 
volgende nieuwsbrief te ontvangen. 
Mail het naar nieuwsbrief@scoutingerasmus.nl 
en wij plaatsen het in de volgende editie! www.scoutingerasmus.nl

Foto, video, afdelingsinformatie, 
het laatste nieuws & meer vind je op

4 en 5 juli
Kampvuur,  
Erasmusborrel &
Grote Schoonmaak
De uitnodigingen volgen nog, maar 
zet alvast in je agenda: 4 juli is de 
jaarlijkse seizoensafsluiting met 
kampvuur, en aanvullend de borrel 
voor alle ouders en leiding. 

Op 5 juli is de grote schoonmaak, het 
is maar een paar uurtjes ‘s ochtends, 
maar vele handen maken licht werk. 
Dus als het éven kan... graag tot dan!

DUTCH
COLOR
PARTY


