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Even voorstellen…
Hallo allemaal. Mijn naam is Dirk Jan Bongers en ben sinds dit
jaar voorzitter van Scouting Duiven. Mijn eerste kennismaking
met Scouting is alweer wat jaren geleden. Als welp in 1975 bij de
Markesteen in Velp en later bij de Scouts, wat toen nog de
verkenners genoemd werd.
Na een aantal jaar zonder Scouting maakte onze dochter kennis
met de bevers van Scouting Duiven. Gelijk een succes. Na een
tijdje werd door het klusteam gevraagd of ik tijd had om een
beetje te helpen met klussen. Van het een kwam het ander. En zo
ben je voorzitter…
Voorzitter van een hele leuke ploeg vrijwilligers die belangeloos
elke week er weer voor zorgen dat onze jeugdleden het Scouting
spel kunnen spelen. Daar ben ik best wel trots op. De afgelopen
periode met alle corona maatregelen heeft het team laten zien hoe flexibel we zijn,
echt Scouting.
We gaan 2022 met veel vertrouwen tegemoet. Nu alle corona maatregelen verleden
tijd zijn, kunnen we zonder beperkingen onze opkomsten draaien en weer leuke
activiteiten organiseren voor onze jeugdleden, vrijwilligers en ouders. Ik kijk er naar
uit.
Met vriendelijke groet,
Dirk Jan Bongers

Klusteam
Ondanks alle maatregelen heeft het klusteam toch de nodige
klussen kunnen uitvoeren in, op en rond de blokhut en in de
schuur.
Onder andere het blad-vrij maken van de goten, kampvuurkuil
en het terrein blijft een terugkomend punt in de herfst. Voor
de speltakken is er het nodige hout gekloofd, hier en daar
wordt er regelmatig een kopje koffie genuttigd.
Ondanks deze klussen blijft er ook ruimte over om zelf nog van een kampvuurtje te
genieten, wat nu mogelijk is in de kampvuurschaal die is geschonken door Fred, ook heeft
Fred er meteen voor gezorgd dat de kampvuurschaal is voorzien van een passend rooster.
Dank je wel Fred!
Komende periode gaat het klusteam nog aan de slag met de standaard klusjes, maar ook
met het aanpassen van de regenafvoerpijp, het laatste gedeelte schutbuis voor kabels naar
de schuur wordt gemaakt, ook wil het klusteam de fundering voor de klimtoren maken.
Wil je onder het genot van een kopje koffie (of thee) komen klussen bij het klusteam?
Zaterdags tussen 10:00 en 13:00 zijn we aanwezig op de blokhut.
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Blauwe Vogels
Vorig jaar hebben wij
afgesloten met een hele
gezellige en lekkere
kerstlunch op de blokhut.
Iedereen had zijn of haar
mooie of foute kersttrui
aan.
Het nieuwe jaar zijn wij
begonnen met een hele
creatieve en bijzondere
opkomst, namelijk
schilderen met licht.
Iedereen moest om de
beurt voor de camera gaan
staan en met een zaklamp
een letter in de lucht
schrijven. Hier was
natuurlijk in het echt niets
van te zien, maar op de
foto’s waren de letters goed
zichtbaar. We hebben met
z’n allen #blauwevogels!
geschreven.
De komende tijd gaan
natuurlijk de nodige
scoutingtechnieken weer
langskomen, zoals
pionieren, kampvuur maken
en misschien nog wel een
keer een hike lopen. Ook
zullen we bij de
verschillende opkomsten
weer gaan kijken naar
veiligheid. Maar wat we
precies gaan doen daar kom
je achter tijdens de
opkomsten!

Explorers
Afgelopen periode hebben
de explorers besteed aan
o.a. het leegtrekken van het
lokaal voor de nieuwe vloer.
Nieuwe regels ontwikkelen
en toepassen voor mensen
die te laat afmelden. Ook
werd er besloten waar het
het gespaarde geld van de
speltak aan wordt uitgeven.
Zo wordt het o.a. besteed
aan een dagje Walibi tijdens
zomerkamp.

Rovers
De rovers zijn met goede moed
bezig met het behalen van een
badge, het regelen van een
zomerkamp en een actie voor
HopeXXL staat ook op de
planning

In veilige handen…
De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest
voor grensoverschrijdend gedrag en hoe de veiligheid
daarvoor is geregeld.
We vinden het binnen Scouting Duiven belangrijk dat
leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en
uitdagende Scouting activiteiten kunnen doen.
Dat leden zich beschermd weten en voelen tegen
grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder
grensoverschrijdend gedrag verstaan we het
overschrijden van normen (gedragscode) en de wet.
Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten,
groepsdruk, geweld etc.
Op onze website staat duidelijk beschreven wat wij
daarvoor hebben geregeld, Klik hier.
Voor vragen of meldingen, voor alle (jeugd)leden,
ouders en vrijwilligers, kun je bij ons terecht.
Inge Rietvink en Edwin Donders,
adviseurs sociale veiligheid.
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Oorlog in
Oekraïne
Het zal jullie niet ontgaan zijn
dat er op dit moment oorlog
in Oekraïne is.
Ook bij Scouting besteden wij
hier aandacht aan.
Scouting Nederland heeft nu
een actie om geld in te zamelen
voor de slachtoffers. Er is een badge
ontworpen en de opbrengst gaat naar de slachtoffers.
Wil jij zo’n badge? Deze kan je bestellen via de
volgende link:
https://www.scoutshop.nl/badge-scouts-for-ukraine

Jantje Beton
Tussen 7 en 12 maart hebben de jeugdleden en
vrijwilligers weer gecollecteerd voor Jantje Beton aan
de deur en ook weer digitaal
gecollecteerd.
50% van deze opbrengst is
bestemd voor Scouting Duiven.
Vorig jaar kon er niet
gecollecteerd worden, dit jaar
hebben de speltakken
gezamenlijk weer een mooi
bedrag opgehaald.
Collecte gemist? Tot 31 maart
collecteren we nog digitaal,
klik hier om ook te doneren!

Activiteiten
8 april
Roverhike
- regioactiviteit
22 t/m 24 april RSW voor de scouts - regioactiviteit
27 april
Koningsdag
- Sc. Duiven
30 april
St. Joris mars
- Sc. Ede
4 mei
Dodenherdenking
- Sc. Duiven
7 mei
Vossenjacht voor de welpen
- regioactiviteit
25 juni
vrijwilligersdag
- Sc. Duiven

Jubileumkamp ‘22
De commissie van het
jubileumkamp is druk
bezig met de
voorbereidingen voor het
jubileumkamp. Zijn jullie
al benieuwd naar het
thema?? De definitieve
inschrijving start
binnenkort, dus houd je
e-mail in de gaten!

Welpen
Veel welpen waren ziek afgelopen
tijd, dus de leiding moest
improviseren. Er is o.a. “huis wat
gek maakt” gespeeld, lekker rond
rennen door het gebouw. Iedereen
kreeg cola en sinas! De welpen zijn
ook weer gaan knopen. Na het
leren van de platte knoop,
mastworp en kruissjorring konden
ze een mooie tipi maken.
Om elkaar beter leren te kennen
heeft iedereen ook een kwartetspel
over zichzelf gemaakt, natuurlijk
gingen ze dit ook spelen. We
hebben eind maart het
weekendkamp, iedereen heeft er al
veel zin in!

Stam
We hebben samen 2021 afgesloten
met een sinterkerstenoudennieuw
opkomst waarin we via spellen
elkaar nogal wat bijzondere,
grappige kleine cadeautjes hebben
gegeven. Tijdens deze opkomst
hebben we ook twee nieuwe leden
mogen installeren.
Zaterdag 5 maart heeft de stam
met veel andere leden/vrijwilligers
aan de iscout meegedaan waarin
we via reisdagen en doeopdrachten virtueel rond de wereld
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Scouts
Begin vorig jaar hebben we
gewerkt aan een insigne
houtbewerking en stoken.
Hiervoor hebben we 3
opkomsten gehad waarvan 1
over veiligheid en 2 over vuur
maken. Tijdens èèn van de
vuur opkomsten hebben ze
hierop geleerd te koken.
Aankomend half jaar gaan ze
het insigne halen van
kamptechnieken. Hiervoor gaan
we als laatste opkomst op
weekendkamp en beoefenen
wat ze hebben geleerd.
Over een paar weken gaan ze
naar de Regionale Scouting
Wedstrijden op de Waterberg in
Arnhem. Tijdens dit kamp gaan
ze met alle andere groepen
strijden voor de top 3 van de
regio. Hiervoor moeten ze
hiken, koken, tenten opzetten
en slijmen bij de jury.
Om deze activiteiten mogelijk
te maken hebben we nog
ouders of vrijwilligers nodig om
de scouts naar deze kampen te
brengen. Dit gaat om RSW (22
April heen rijden, 24 April terug
rijden) en het weekendkamp
waarbij er op 13 Mei heen moet
worden gereden en op 15 Mei
weer terug. Wilt u helpen?
Stuur dan een mailtje naar
scouts@scoutingduiven.nl

Bevers
Elke week neemt onze leiding
ons mee naar een nieuw
avontuur door Hotsjietonia. Zo
hebben we met Rebbel samen
vetbollen gemaakt voor de
vogels, met Stanley Stekker
een cijfer-vlaggenroof gedaan,
met Keet Kleur een hut
gebouwd, samen met Sterre en
Steven een kompastocht
gedaan en met Noa op het
ritme leren klappen.
Ik heb gehoord van een
vogeltje dat we iets leuks gaan
doen met Rozemarijn, dat er
een weekendkamp aan komt,
dat we gaan werken aan een
insigne en een superleuke dag
samen met andere
bevergroepen gaan beleven!

In Gesprek Met…
Rut & Thomas
In de nieuwsbrief
interviewen we 2
leden van Scouting
Duiven die iets
gemeen hebben met
elkaar, Rut en
Thomas zitten in
deze editie tegen
over elkaar als
nieuwe
bestuursleden en
bijten meteen het spits af met wat ze nog meer met elkaar
gemeen hebben…
Toen Anthony bij de welpen begon en Alexander aansloot
bij de bevers, zijn vrouw Esther dit seizoen is begonnen bij
de Scouts, kon Rut natuurlijk niet achterblijven en is hij
sinds 1 januari 2022 kersverse penningmeester van de
vereniging Scouting Duiven. Behalve dat zijn zus ooit
gillend wegrende na een opkomst bij de kabouters een
kleine 40 jaar geleden, en de wandeltocht die toentertijd
werd georganiseerd had Rut nog geen contact met
Scouting Duiven gehad.
Thomas is met zijn 15 jaar scouting-ervaring twee nieuwe
uitdaging erbij aangegaan als algemeen bestuurslid en
stamlid, naast het leiding geven bij de welpen. Zijn vader
en zusje hebben in het verleden ook bij Scouting gezeten,
maar Thomas is een volhouder en niet weg te krijgen.
Beide zijn het erover eens dat het leiding zijn maar 2
uurtjes per week inneemt om vrijwilliger te zijn bij Scouting
Duiven.
In een tent of in
een blokhut
slapen
Thomas: in een
tent, maar alleen
als het met
scouting is, anders
ga ik wel lekker in
een hotel of zo.
Rut: wij zijn van de
zomer nog wezen
kamperen met een
tent, maar in de
herfst lekker in een
huisje!

Koffie of thee?
Rut: ik ben niet ziek dus koffie
Thomas: koffie, maar ik ben ook
niet vies van thee.
Zoet of hartig
Rut: hartig
Thomas: ook hartig, zeker op de
pannenkoek
Rut: gisteren pannenkoek met
spek en ui
Thomas: hoppakee
Rut: en voor de rest van het gezin
met kaas
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Apple of android?
Rut: Android is te
moeilijk dus Apple
Thomas: te moeilijk
hahaha, Apple is te
restrictief dus Android
Rut: Ja, ‘t beschrijft je
vaardigheden
Thomas: Dat wel, ik
heb graag de vrijheid
op m’n apparatuur dat
ik ermee kan doen wat
ik wil doen en dat kan
op Apple niet altijd
Rut: De “dummies
voor Apple” is heel erg
geschikt voor mij
Thomas: Ja precies
Marvel of DC
Thomas: Marvel
Rut: Wat?
Welke landelijke
activiteit zou elk
scouting lid een keer
aan mee moeten
doen?
Rut: Ik zou bijna willen
zeggen de
belastingaangifte
invullen, dat zou wel
voor iedere scout goed
zijn hoe financiën in
elkaar steken!
Thomas: Duidelijk de
penningmeester die
aan het woord is,
hahaha, heel goed in
je rol blijven. En ik zou
zeggen dan de HIT
Rut: Dan draai ik de
vraag om, als iemand
die nog nooit een
landelijke activiteit
gedaan heeft bij
scouting, welke zou je
me als eerste
aanraden?
Thomas: De HIT! ‘n
HIT!
Ochtendmens of
avondmens
Rut: Avondmens
Thomas: Ik heb het
allebei, een dagmens,
’s ochtends kan ik
redelijk snel vrolijk zijn
en ‘s avonds lang
vrolijk blijven.

Scouting nasi of scouting macaroni?
Oei, dat heb je nog niet gehad Rut, daar
(bij Thomas) gaan al echt de radertjes
draaien zie je dat?
Rut: is dat… ja ik denk….
Als je op zomerkamp gaat eet je een van
de twee, sowieso,
Rut: als Claudia (buitenchef/receptenleverancier/Groepsbegeleider) in de keuken
staat onthoud ik mij van stemming
Thomas: dat maakt niet uit, het is allemaal
goed
Rut: is het dan allemaal goed?
Thomas: oké behalve als het dan een of
andere blauwe kaas met oesterzwammen
bij elkaar wordt gemieterd, dan is het niet
meer leuk.
Rut: ik laat me verrassen!
Thomas: ja de macaroni
Rut: ik denk dat het toch de nasi wordt, de
kans dat daar kaas doorheen geknoeid
wordt is kleiner
Thomas: en je krijgt er satésaus bij, dat is
wel chill
Rut: NASI, NASI!
Favoriete regio activiteit
Thomas: nou Jotihunt! Ken je de Jotihunt?
Het is een vossenjacht in heel Gelderland
en dan lopen er een aantal groepjes rond
Rut: ik heb dat gehoord
Thomas: Meedoen aan de Jotihunt, er is
ook voor ieder wat wils, dus als je wilt
rondrijden kun je rondrijden, als je het leuk
vindt om te knutselen kun je creatief bezig
zijn en als je het leuk vindt om te puzzelen
kun je puzzelen en verder zijn er geen
dingen die je leuk kunt vinden dus voor
ieder wat wils.
BBQ of Dutch Oven
Thomas: Dutch oven denk ik, maar ik doe
het zelf nooit, maar ik vind het wel lekker
als het gedaan wordt.
Rut: ik heb zaterdag een DO gekocht!
Thomas: nog niet gebruikt?
Rut: nee, een paar weken geleden heeft
Claudia voor het klusteam hamburgers
gebakken in haar Dutch oven, maar het is
binnen het scouting ecosysteem en manier
van koken laat ik me nog verassen en heb
ik nog te weinig informatie om daar een
zinnig antwoord op te geven.

Wat is je favoriet
insigne op je scoutfit
Rut: ja uh, de scouting
Duiven moet het zijn,
want ik heb nog helemaal
niks met de regio
Thomas: ja, het is
allemaal oud ondertussen,
de meest nieuwe badge is
2018, en nog niet eens
een kerstboom, ik vind de
badges van de Jotihunt
badges altijd leuk, dus alle
Jotihunt badges!
Rut: ik denk dat ik
vanavond voor het eerst
een activiteit heb waar
een badge bij hoort
(iScout)
Thomas: ah mooi, daar
krijg je ook een redelijk
grote van en een
naambadge
Rut: is dat zo?
Thomas: ja je bent 1
avond bezig en je krijgt
meteen 2 badges.
Allerbeste avondsnack
ooit?
Thomas: broodje kroket,
maar dat hebben we niet
heel vaak. Meer een
avondsnack als je bij de
rovers of explorers zit.
Rut: ja gewetensvraag,
als er ’s avonds met
bitterballen rondgegaan
wordt dan ga ik geen nee
zeggen.
Thomas: wat zeg je dat
netjes
Rut: en voorproeven,
tijdens het uit het vet
halen en voor de
serveerronde moet er nog
voorgeproefd worden.
Thomas: je zorgt dat je
altijd op een tactische
plaats staan zodat je daar
kandidaat voor kunt zijn

Hoe zou je nieuwe vrijwilligers willen overtuigen om ook
vrijwilliger te worden bij scouting Duiven?
Thomas: owh ik ben hier niet goed in, het houdt je van de straat, of het
haalt je juist uit huis
Rut: het is wel heel leuk en het kost ECHT maar twee uurtjes per week.
Thomas: ik voel me wel altijd heel nuttig, ik denk niet dat alle hobby's
dat hebben, ik voel me hier nuttiger dan bij andere hobby's

Rut: je ziet ook dat ieders bedoelingen altijd goed zijn.

