
Leiding
Ronald Bast, 

Jeroen Bekkers, Joey van 
Valen, Tessa van Lith en Teun de Wilt

Scouts
Kim, Lucien, Wicher, Nigel, Teun, Emmie, Jonas, 
Meike, Maud, Luca, Dave, Hoey, Joyce, Matthijs, 

Teun, David, Tijn, Hanna, Stijn, Tijn, Max, Feije, Cas 
en Jorrit
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SPELTAK SPECIAL 

De eerste draaidag na het 
groepsweekend hebben de 
scouts elkaar beter leren kennen 
door verschillende spellen. Ook 
leerden ze samenwerken door 
A-frame lopen. 

Wat vond jij vroeger het leuks bij scouting? 
Vroeg vond ik de actieve dingen leuk, denk 
aan hike and seek, dropping, pionieren en 
Britse bulldog.

Waarom ben jij leiding geworden?
Ik ben een aantal jaren gestopt bij scouting, 
maar het heeft altijd wel gekriebeld en ik 
wilde graag weer terug. Ik vind het leuk om 
met kinderen te werken en iets voor hen te 
kunnen betekenen. 

Waar kijk jij het meest naar uit dit jaar?
Ik kijk het meeste uit naar zomerkamp en 
weekendjes. Niet alleen die met de scouts, 
maar ook de DC-Stam en leidingactiviteiten 
waar ik zelf nog een scout kan zijn! Super 
leuk! 

De derde draaidag besteedde de scouts aan de installatie-eisen. Je wordt niet 
zomaar scout! Daar moet je wel wat voor kunnen. De platte knoop, mastworp, 
alle windrichtingen, kompas schieten, een tent op kunnen zetten, de scoutswet, 
de belofte en de betekenis van alle symbolen in het installatie teken van 
Scouting Nederland. 

Wist je dat... 

Eerste draaidag

Derde Draaidag

Maak kennis met Joey

• “Waar is de poes?”, het kamplied is van zomerkamp 2018? Luister hem hier!
• De scouts prima een week zonder telefoon kunnen?
• En dat ze bij gebrek aan telefoon ze meer spelletjes gedaan hebben en meer 

gekletst hebben met elkaar?
• Tante Rita op plek twee stond van de zomerkamp hitlijst? Luister dit hitje hier!
• De scouts zaterdag een nieuwe leiding hebben? Zijn naam Joey is!
• Hij vroeger ook scout is geweest?
• De Scouts Zaterdag traditiegetrouw de oude scoutswet opzeggen bij het 

openen en de Scouts Vrijdag de nieuwe?
• De scouts zaterdag 9 nieuwe leden verwelkomen?
• En deze klaarstomen voor de installatie die plaats vindt op 6 oktober?
• De nieuwe scouts een ontgroening ondergaan voordat ze geïnstalleerd 

worden?
• Dat ook sommige oudere scouts nog wel wat oefening konden gebruiken bij 

de installatie-carrousel?

De scouts hebben ook al een 
sportieve draaidag gehad 
met echte Urban Boere Golf 
in het sportpark. 
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Tweede Draaidag


