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VOORWOORD

De zomervakantie is voorbij gevlo-
gen en intussen is het alweer een 
tijdje geleden dat er een nieuwsbrief 
is verschenen. 

Gelukkig kun je met deze zomer 
(kamp)editie van de nieuwsbrief nog 
lekker even genieten van het laatste 
beetje zomerzon. Veel leesplezier!
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Kampvuur & Erasmusborrel sluiten seizoen

Op vrijdag 4 juli hebben we gezamenlijk met alle jeugdleden het seizoen afgesloten met 
een gezellige kampvuuravond. Er waren verschillende activiteiten te doen, zoals spijker-
broek hangen, weerwolven, schminken, marshmallows roosteren en het stoken van je  
eigen kampvuur. 

Onder het genot van een gezellig gitaar-
spel van de heuse kampvuurband, konden 
alle kinderen en ouders ook genieten van 
de vuurtjes, praten over de vakantieplan-
nen of een heerlijk cocktail laten shaken in 
de cocktailbar. Al met al een spetterende 
afsluiter van het scoutingseizoen!

Erasmusborrel
Nadat het kampvuur was afgelopen, was 
er voor alle leiding, ouders en andere ge-
nodigden nog de gelegenheid tot een 
gezellig samenkomen tijdens de jaarlijkse 
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Erasmusborrel. De avond stond geheel in het teken van de Oscar-
uitreikingen, wat heeft geresulteerd in vier mooie awards die zijn 
uitgereikt aan mensen die ze verdiend hadden. 

Naast de uitreiking van de awards, was er gelegenheid tot het 
bekijken van leuke foto’s van een seizoen lang scouting en na-
tuurlijk werd er flink bijgekletst onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Het was een hele gezellige avond!

Het is weer zover: de Grote Club Actie is weer begonnen! Op de startdatum zijn veel 
afdelingen de wijk in gegaan om loten te verkopen, maar ook thuis kun je natuurlijk 
nog je uiterste best doen! Verkoop zoveel mogelijk loten of misschien zelfs een su-
perlot! Hoe meer loten je verkoopt, hoe groter de beloning zal zijn die je er van ons 
voor zult krijgen! Het verkopen van een superlot is natuurlijk helemaal geweldig, dus 
vraag bijvoorbeeld het bedrijf waar je ouders werken eens of ze onze vereniging willen 
steunen en tegelijkertijd kans willen maken op mooie prijzen. 

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, geeft de Grote Club Actie je ook nog eens 
een kaartje voor een leuk pretpark cadeau als je 20 loten of meer verkoopt. Doe dus 
allemaal je best de komende week! Wil je meer informatie over de actie of over het 
verkopen van een superlot? Kijk dan op de website! Inleveren uiterlijk 11 oktober.

Tip! Trek je uniform aan als je langs 
de deuren gaat, dan kopen mensen 
misschien eerder een lot van je! 

Sleutelrol voor jou weggelegd?
Wij zijn momenteel op zoek naar iemand die onze huidige beheerder 
zou willen ondersteunen in zijn taken. Als beheerder zorg je ervoor 
dat de huurders van ons gebouw de sleutels overhandigd krijgen en 
dat zij alles weten te vinden op het Groepshuis. Wanneer het verhuur 
weer vertrekt, controleer je alles en neem je de sleutels weer terug in 
ontvangst.

Als beheerder ligt het hoogseizoen in het voorjaar en de zomer. Het 
kan doordeweeks zijn, maar ook in het weekend. Zijn wij op zoek naar 
jou, je opa, oma, buurman, buurvrouw of andere bekende? Laat het 
ons weten via een mailtje naar secretariaat@scoutingerasmus.nl. 
Ook voor vragen kun je altijd mailen!

Na een jaar lang intensief gebruik door de opkomsten,
de kampen en het verhuur, was het tijd voor een flinke 
poetsbeurt! Na de gezellige vrijdagavond, is er op zaterdagochtend 5 juli 
weer hard gewerkt om het gebouw zomerklaar te maken. Met de leiding en 

een aantal behulpzame ouders hebben we het 
gebouw en de buitenruimte daarom een grote 
schoonmaak gegeven. Al met al een flinke klus, 
want alle spullen moesten naar buiten, afgesopt 
worden en daarna 
weer terug het schone lokaal in. Het harde wer-
ken van die ochtend is beloond, want na twee 
uurtjes vegen, stoffen en boenen zag alles er 
weer fris en fruitig uit voor de zomer. 

Allemaal ontzettend bedankt voor de hulp!
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ZOMERKAMP wat hebben de afdelingen meegemaakt?

Reis rond de wereld
Zaterdagavond 12 juli startte het zomerkamp van de gemengde 
welpen op Hilversum Airport, waar alle kinderen eerst langs de 
douane moesten. Na een strenge ondervraging door Douane Ro-
rich ontving iedereen een paspoort om aan “De reis rond de We-
reld” deel te kunnen nemen. We zouden die avond meteen naar 
Noord-Amerika vliegen, waar een bezoek aan het casino in Las 
Vegas natuurlijk niet kon ontbreken. 

Gelukkig had iedereen hiervoor een speciale outfit ingepakt en 
mochten we allemaal naar binnen. Daar stonden de welkomst-
drankjes en hapjes al voor ons klaar. Glyneth en Robin bleken erg 
veel geluk te hebben die avond.

Vanuit Noord-Amerika vlogen we door naar Europa waar we tijdens Cluedo wel een paar hele aparte figuren tegenkwa-
men... Wie was toch die vreemde skiër die midden in de zomer in zijn ski-outfit rondliep op zoek naar sneeuw en bergen, 
zodat hij kon gaan skiën? En dan die Fransoos die maar stokbrood bleef eten en af en toe heel erg boos werd? Ook de 
maffia had een mannetje gestuurd om iedereen goed in de gaten te houden, want koning Willem-Alexander was vermoord. 
Wie had het nu ook weer precies gedaan en waarmee?

Daarmee was de spanning voor die avond nog niet afgelopen, we hadden namelijk nog een 
griezeltocht over de heide van Hilversum op het programma staan. Bij de start vond iedereen 
het toch wel erg spannend om geblinddoekt het traject te volgen, want onderweg stonden 
verschillende posten met opdrachten te wachten en hier en daar zat nog een verrassing in de 
tocht verstopt. We zijn er in elk geval achter dat Emma een flinke sprong in de lucht kan maken. 
Na een mooie tocht door Europa moesten we weer snel in het vliegtuig stappen. We hadden 
voor de volgende dag een safaritocht met spel in Afrika geboekt. 
Gelukkig was er tijdens het drukke programma ook tijd voor ontspanning, kon er geoefend 
worden voor de bonte avond en niet te vergeten lekker eten. Onze kookstaf had het menu per 
dag aangepast aan het werelddeel dat bezocht werd. Zo stonden er tijdens ons bezoek aan 
Australië wel een paar hele vreemde dingen op het menu! 
Vrijdagmiddag na het zwemmen in Zuid-Amerika vlogen we weer terug naar  Hilversum Airport 
waar de kinderen weer opgehaald werden door hun ouders. Wat was de tijd voorbij gevlogen 
en wat hebben we een hoop leuke dingen gedaan!
Iedereen nogmaals ontzettend bedankt voor het geslaagde zomerkamp!

Volderia Horde

Maffiakamp
Dit jaar was ons kampthema maffia, dus we deden 
bijvoorbeeld veel smokkelspellen. Dit zijn spellen 
waarbij je iets van de ene post naar de andere post 
moet smokkelen zonder af te gaan.

De ontvangst op de eerste dag van het 
kamp is op locatie in themakleding, 
zowel voor de welpen als voor de lei-
ding. Zoals je ziet aan de foto is het 
zomerkamp het leukste gedeelte van 
heel het jaar, dus tot komende 
zomer!

Coyote Horde



De Drintel Express
Ook dit jaar heeft de Drintel Horde weer een heel gaaf zomerkamp beleefd, in Maurik! Er stonden heel wat activiteiten op 
de planning. De Drintel Express, bestaande uit de Leidingloc, Kersencupcakewagon, Smileywagon, Happy’s wagon en de 
Cakecupswagon, reed door de hele wereld!

Hij vertrok als eerste naar Rusland, waarna hij verder reed naar Japan. 
In Japan werden de welpen opgeleid tot echte vechtsporters, door een 
heuse Jiu Jitsu clinic te volgen. ‘s Avonds was het tijd om rijst te smok-
kelen en Japans te leren, zodat er op de markt spullen konden worden 
gekocht. 

Toevallig was het precies tijdens ons bezoek aan Frankrijk tijd voor de 
Tour de France, dus we hadden besloten om maar lekker een stuk te 
gaan fietsen! Dat is erg leuk in de omgeving van Maurik, want je komt 
steeds pontjes tegen. Overigens, niet alleen pontjes: ook een pannen-
koekenhuis met een joekel van een speeltuin. 

Via Madagaskar - ja het lag op de route - reizen we naar Amerika, met als hoofdbestemming natuurlijk: het casino in Las 
Vegas! Daar hebben we, na cowboys & indianen te hebben getrotseerd, ook een aardige duit besteed. Ondertussen ge-
nieten we van het enorm lekkere weer aan het strand van Californië. 

Ik hou van Holland! Daarom, even een tussenhalte in Nederland. We pakken weer de fiets en gaan naar de molen in WIjk bij 
Duurstede. De welpen krijgen vanalles uitgelegd over de historie van de molen, de werking ervan en mogen ook meehelpen 
met het draaien van de molen en het hijsen van de zeilen. 

Op naar Brazilië. Lekker warm, dus, weet je wat: we gaan gewoon wéér naar het heerlijke strand van het Eiland van Maurik.

Al met al kijken we terug op een super gaaf kamp. Dat kun je aan de foto’s wel zien!

Drintel Horde
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Back to basic
De jongens- en meisjesscouts hebben deze zomer hun scoutingvaardigheden tot in de puntjes kunnen gebruiken, ze 
gingen namelijk ‘back to basic’ op zomerkamp. Van 12 tot 19 juli verbleven we met 37 scouts en 12 man staf op Scouting 
Labelterrein Buitenzorg in Baarn. Het was een mooi terrein, midden in de bossen van Baarn.

Nadat we op vrijdag alle materialen en bagage al in een grote container hadden geladen, zijn alle scouts zaterdagochtend 
om 7 uur op de fiets vertrokken richting Baarn. De fietstocht, die – zonder verkeerd fietsen – 90 kilometer lang was, was een 
zware beproeving, maar iedereen heeft het knap gedaan! Zondag hadden we een rustige dag op het kampterrein, waarbij 
we de keukens hebben gebouwd en leuke spellen hebben gedaan. 

Na een dag rust, kon iedereen er maandag weer tegenaan tijdens de hike. Een kilometer of 20 lopen met je overnach-
tingsspullen op je rug om vervolgens aan te komen in een stuk bos om primitief te kamperen, het was een flinke uitdaging! 
Dinsdag is iedereen weer teruggekeerd naar het kampterrein, waar we de rest van de dag vertoefd hebben. Woensdag 
was het tijd voor de themadag: bruggen bouwen over een sloot, zelfgemaakte brandnetelsoep eten en punten over de brug 
smokkelen voor de veiling van het avondeten. Met de verzamelde punten kon iedereen ’s avonds bieden op de lekkerste 
maaltijden, toetjes en extra’s. 

Op donderdag hebben we met z’n allen een bezoek gebracht aan Beeld en Geluid in Hilversum, wat een leuke en interac-
tieve ochtend was. Daarna zijn we nog gaan shoppen en samen naar de supermarkt gegaan. De scouts gingen namelijk 
zelf boodschappen doen om voor zichzelf en de leiding te koken. Het was heerlijk! Vrijdag begon het grote afbreken alweer, 
maar daarna hebben we een welverdiende duik in het zwembad genomen! ’s Avonds hebben we het eindspel van de rode 
draad gespeeld: een spannende, dagelijkse strijd om de patrouille die het meest ‘back to basic’ was. 

Uiteindelijk is de rode draad gewonnen door de Tijgers! Ook hebben we die avond bekend gemaakt wiens patrouille 
een eervolle vermelding op de kamptotem krijgt, namelijk de panters. Zij hebben gemiddeld over de hele week het beste 
gepresteerd bij de inspecties, de tochten, het opbouwen en afbreken en nog veel meer. Zaterdagochtend was het kamp 
helaas alweer afgelopen… Het was een leuke, gezellige en vermoeiende week, maar wat hebben we een lol gehad met z’n 
allen! Volgend jaar weer!

Robert Stephenson Troep en Paxhill Vendel
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Expeditie Austerlitz
Afgelopen zomer zijn de gemengde scouts op zomerkamp geweest naar Austerlitz. Op zaterdag 16 augustus zijn zij vanaf 
7.15 uur begonnen met fietsen en tot grote verbazing van de leiding was het eerste groepje al om 14.30 uur op het kamp-
terrein! Na een korte rustpauze zijn de scouts begonnen met het opzetten van de tenten en hebben zij een begin gemaakt 
aan hun keuken. ’s Avonds hebben ze een spel gedaan. Helaas stonden de weergoden het niet toe om nog een kampvuur 
te houden dus zijn ze snel naar bed gegaan om de volgende dag weer fris en fruitig op te staan. 

Zondag hebben de scouts hun keukens afgebouwd en hebben zij kaarten kunnen maken voor de thuisblijvers. Daarna 
hebben ze verschillende spelletjes gedaan met de patrouillemiddag. ’s Avonds was het tijd voor de grote veiling, waarbij 
ze konden bieden op verschillende maaltijden. Helaas wilde niemand bieden op de kippensoep waardoor de leiding een 
overheerlijke slagroomtaart had als toetje. 

Maandagochtend zijn alle patrouilles vroeg opgestaan om zich klaar te maken voor de hike. De hike liep door de prachtige 
natuur in en rondom Austerlitz, maar door een kleine miscommunicatie met de weergoden was het helaas niet mogelijk 
om op een andere locatie te overnachten. Hierdoor was de hike 5 kilometer langer, maar konden de scouts wel lekker in 
hun warme en vooral droge bed slapen. Tijdens de hike hebben de tijgers een toeristische route genomen omdat ze tijd 
over hadden en zo veel mogelijk van de natuur wilden genieten, goed bezig jongens! 

Om bij te komen van de hike, hadden de scouts dinsdag een 
heerlijke rustdag. Ze hebben leuke spelletjes gedaan tijdens de 
patrouillemiddag. ’s Avonds hadden ze een leuk avondspel en 
daarna een heerlijk warm kampvuur. De leiding had een zeil 
boven de kampvuurkuil gehangen, zodat iedereen lekker 
droog kon zitten.

Op woensdag zijn de scouts naar Utrecht gefietst om te gaan 
shoppen. Dit jaar waren de aardappelschieters erg in trek, 
zelfs bij de leiding. Na het shoppen gingen de scouts zelf 
boodschappen doen voor hun avondmaal. Helaas was er dit 
jaar maar één patrouille die zelf mocht kiezen wat ze gingen 
eten, voor de andere twee patrouilles werd dit bepaald door 
de leiding. Na het koken en opruimen was het weer tijd voor 
een avondspel en kampvuur. Daarna hebben de scouts hun 
bed opgezocht om lekker te gaan slapen. 

Donderdag zijn de scouts op de fiets naar Amersfoort gegaan 
om daar een keigaaf spel te spelen, namelijk LOST IN TIME. 
Dit is een spel wat je speelt op de iPad. Op het scherm van 
de iPad staat de kaart van de binnenstad van Amersfoort af-
gebeeld met verschillende punten met opdrachten en filmpjes 
die je kan bekijken. Deze opdrachten en filmpjes kun je dan 
weer linken aan gebeurtenissen uit de geschiedenis. Alle kinderen waren erg enthousiast. Het was dus een leerzame, maar 
vooral ook een erg leuke dag! 

De scouts zijn vrijdag alweer begonnen met het opruimen van hun tent en keuken. Nadat alles was opgeruimd en ingepakt, 
zijn ze heerlijk gaan zwemmen. De glijbanen, zwemplanken, zwembanden en het bubbelbad waren erg in trek. Na al dat 
gestoei in het water hadden de scouts natuurlijk erge honger, dus tijd voor…  TAFELFRIETJESSS! Na de het eten zijn de 
scouts naar een ander deel van het terrein gegaan, namelijk de schuilhut. Hier hebben zij de laatste nacht van het kamp 
doorgebracht. ’s Avonds was het natuurlijk tijd voor de bekendmaking van de kamptotem en de rode draad. Dit jaar hebben 
de tijgers de kamptotem gewonnen en de nieuwste scout Larissa heeft de rode draad gewonnen. Na deze bekendmaking 
waren alle scouts zo moe dat ze allemaal naar bed zijn gegaan.

Zaterdagochtend zijn alle scouts vroeg opgestaan om de laatste dingen af te breken en op te ruimen. Alles is in de vracht-
wagen verdwenen en de scouts zijn opgehaald door hun ouders. Nadat de vrachtwagen op scouting weer was uitgeladen, 
kon iedereen naar huis om lekker in bad en naar bed te gaan, want wat waren ze moe! 

Kimball Vendel
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Het Zwitserseland als hoogtepunt
Het scoutingseizoen van 2013-2014 was een bewogen periode met, zoals elk seizoen, enkele mindere momenten en heel 
veel mooie momenten. Ieder seizoen start meteen met een vol programma: een programma dat bestaat uit zelfbedachte 
opkomsten, activiteiten en het helpen bij evenementen. Elke Rowan en Sherpa heeft zo zijn of haar bijdrage geleverd aan 
de gezelligheid, waar we iedere vrijdagavond aan mochten deelnemen. De hulp bij evenementen werd beloond door een 
flinke financiële bijdrage voor het zomerkamp van alle Rowans en Sherpa’s. 

Een zomerkamp dat niet zoals bij de jongere afdelingen in Nederland plaatsvindt, maar een kamp dat zich uitvouwt op 
fantastische locaties in Europa. Een terrein in Engeland, België, Luxemburg of Duitsland zijn voorbeelden van locaties waar 
de Perla Mild Rowans en de Sherpari Sherpa’s zich vertoeft hebben de afgelopen jaren. 

Dit jaar was het anders. De dames en heren hebben extra hard gewerkt, extra veel gespaard en de ouders extra lief aan-
gekeken, zodat we naar een toplocatie konden. Een locatie zoals Baden Powell himself het gewild had! Letterlijk een hoog-
tepunt van dit seizoen! Dit jaar werd namelijk Zwitserland op de Erasmus-kaart gezet, het Kandersteg International Scout 
Centre om precies te zijn. Een rit, met de bus, van ongeveer 10 uur…. Of was het nu toch… ssst… 18 uur! Een aankomst in 
het holst van de nacht en dan nog je tenten opzetten. Moesten ze ook nog eens recht staan van de begeleiding! 

Wauw, wat een uitzicht de volgende morgen! Een adembenemend mooi gebied tussen de bergtoppen, wat was dat fantas-
tisch! De eerste dag was meteen aanpoten: een tocht naar de rodelbaan en de Ueschinensee was toch best wel een pittige 
klim. Gelukkig was dit een voorproefje voor de hike van maandag, waarbij we de tocht eindigden in een heuse berghut. 
Knisperend hout in de kachel en warme chocolademelk als toetje. Slaap lekker! 

Aan het einde van de week hebben we nog een bezoek gebracht aan Bern, de bondsstad van Zwitserland, en ja hoor… 
ook daar hebben ze een McDonalds! De laatste avond moest natuurlijk met alle wereldse Scoutingvriendjes afgesloten 
worden rondom het International Campfire. Zie het maar als een arena, waar menig Rowan en Sherpa zich staande wist te 
houden door middel van een luidkeels ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. In diezelfde (Brabantse) nacht stapten alle Rowans, 
Sherpa’s, (hulp)begeleiding en chauffeurs weer in de bus op weg naar Oosterhout. Dames en heren, bedankt dat we jullie 
kennis hebben mogen laten maken met scouting! Scouting zoals Baden Powell het bedoeld heeft. Sjaufs, jullie natuurlijk 
bedankt voor de goede zorgen!

Ook ik wil alle Rowans en Sherpa’s bedanken die het afgelopen seizoen en de eerdere seizoenen tot een waar feest hebben 
gemaakt! Sommigen van jullie heb ik uit zien groeien van een kleine esta/welp tot (bijna) volwassen mannen en vrouwen. 
Ex-Rowans, ex-Sherpa’s en nieuwe explorers, veel plezier bij je nieuwe afdeling. Het wordt een tijd om nooit te vergeten!

Bedankt en tot snel bij de foto-avond, 
(ook namens de andere begeleiding)

Niels Hoffmans

Perla Mild Rowans & Sherpari Sherpa’s
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Brugge de gekste!
Vrijdagavond 1 juli werd de aanhanger ingeladen: tenten, banken, tafels, kookgerei en natuurlijk de ‘bekerhelmen’ moes-
ten allemaal mee. Zaterdagochtend om tien uur vertrokken de pivo’s richting Brugge. Het kampterrein waar we een week 
zouden vertoeven heette Merkenveld, een halfuurtje rijden van Brugge vandaan. Bij aankomst werden alle tenten opgezet 
en de slaapspullen klaargelegd. ’s Avonds werd  er lekker makkelijk friet gehaald en tot in de late uurtjes UNO gespeeld. 
Zondag was het tijd om het kampterrein te ‘verkennen’. Alle spullen werden uitgepakt en opgezet en de pionierkunsten 
werden uit de kast gehaald om een mooi zwembad in elkaar te zetten. Maandagochtend werd er een bezoekje gebracht 
aan de bierbrouwerij in Brugge. Daarna stond een wandeling in de stad Brugge op de planning en werd het frietmuseum 
bezocht. Dat laatste viel een beetje tegen. ’s Avonds werd er een bierpongtoernooi gehouden. Echter werd er niet alleen 
bier gebruikt, maar ook perzikwijn, Fanta en water waren erg in trek. 

Voor dinsdag was er goed weer besteld, dus stond er een bezoekje aan het strand op de planning. Het was stralend weer 
en naast een middagje bakken op het strand en pootje baden in de zee werden er ook zandsculpturen van Disney bekeken! 
Woensdag was het een regenachtige dag die door werd gebracht in Brugge. Er werden drie teams gemaakt die tegen 
elkaar Crazy-88 speelden. Hoe meer opdrachten je uitvoerde, hoe meer bingo-kaarten je team zou krijgen bij de bingo 
van die avond. Crazy-88 leverde hilarische foto’s op! ’s Avonds werd de bingo gespeeld, Elke en Yvette gingen er met de 
hoofdprijzen vandoor. 

Donderdag ging de hele bups kanoën. Er was redelijk weer voorspeld, dus we hadden er allemaal veel zin in. Drie van de 
vijf kano’s vielen om en er werden met gevaar voor eigen leven vissen in andermans kano gegooid. Dit zorgde voor veel 
gegil en gespetter. Na gestopt te zijn aan de kant om lekker te lunchen en een regenbui te hebben overleefd, werd terug-
gevaren naar het startpunt. ’s Avonds werd een bezoekje gebracht aan de plaatselijke kroeg, waar we genoten hebben 
van lekkere speciaalbiertjes en een borrelhapje. Daarna was er nog een klein kampvuur en werden er broodjes gebakken 
en worstjes warm gemaakt. Vrijdagochtend werden de tenten afgebroken: de laatste nacht zouden we in de partytenten 
slapen. Nadat de tenten (gelukkig nog droog) ingepakt waren, vertrok de gehele groep naar Brugge. 

De vrouwen gingen naar het chocolademuseum en daarna lekker de stad in om te shoppen, terwijl de mannen zich schoon 
gingen weken in het zwembad. Als afsluiter van deze geslaagde week zijn we met z’n allen uit eten geweest bij een restau-
rantje in Brugge, daarna werd er nog een ijsje gehaald en op de terugweg naar de parkeergarage werd er luidkeels ‘Let it 
go’ gezongen. ’s Avonds was er met het gehele kampterrein een groot kampvuur met muziek en er was ook de gelegenheid 
om broodjes te bakken. Het bleef tot in de late uurtjes nog erg gezellig. 

Zaterdagochtend was het tijd om de party- tenten in te pakken, de laatste spullen op te 
ruimen en alles in de aanhanger te laden. Daarna was het tijd om terug 
te rijden naar Oosterhout. Het was een erg geslaagde week, 
met lekker eten en drin- ken en ontzettend veel 
gezelligheid! 

Sjakie en de Bonenstam-pot
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Zaterdag 6 september was het weer 
tijd voor het jaarlijkse overvliegen. 
Tijdens het overvliegen hebben alle 
afdelingen gezamenlijk opkomst en 
vliegen ’s middags alle leden die te 
oud zijn voor hun huidige afdeling over 
naar de volgende afdeling. We begon-
nen zoals ieder jaar met het openen, 
wat per afdeling werd gedaan. Daar-
na werden de afdelingen gemengd, 
verdeeld over acht groepen en zijn 
we naar het grasveld iets verderop 
in Oosterheide gegaan. Daar werden 
acht verschillende spellen gespeeld: 

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

Scouting Erasmus maakt kans op gratis zonnepanelen!

Ga naar www.scoutingerasmus.nl/zonnepanelen.html en 
stem met alle mailadressen die je hebt!

 Laat ook je ouders, opa, oma, ooms, tantes, vrienden, 
 leraar, collega stemmen... elke stem telt! 

twister, estafette, trefbal, Hollandse 
leeuwen, levend memory en ga zo 
maar door. Na de spellen werd er ge-
luncht op het middenterrein. Iedereen 
had zijn eigen lunchpakketje bij zich en 
er was voor soep en drinken gezorgd. 
Na de lunch werd er nogmaals Hol-
landse leeuwen gespeeld: alle scouts-
afdelingen tegen elkaar en de welpen 
en bevers tegen elkaar. Om kwart over 
één was het tijd voor het overvliegen. 
De ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s hadden zich langs de overvlieg-
baan verzameld om alle overvliegers 

Het grote overvliegspektakel
aan te moedigen en toe te juichen. Alle 
overvliegers gingen per afdeling de 
baan over: onder het camouflage net 
door, door het modderige doolhof en 
door het spinnenweb om zo te eindigen 
bij de toren. Na de toren beklommen te 
hebben, wachtte de veelbesproken en 
koude waterbak. Na de waterbak stond 
de nieuwe afdeling van de overvliegers 
te wachten om hen te verwelkomen. Het 
overvliegen was een succes, het weer 
zat mee en het was ontzettend gezellig. 
Wij wensen alle overvliegers een hele 
fijne tijd toe bij hun nieuwe afdeling!


