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Leiding in the picture!
Iedere nieuwsbrief wordt er een 
interview gehouden met een 
leidingteam. Deze keer is de 
beverleiding aan de beurt.

Kunnen jullie iets over jezelf 
vertellen?

Matthijs
Ik ben Matthijs Stuut. Ik ben 
18 jaar en ben nu sinds 2 jaar 
beverleiding. Ik zit nu 10 jaar bij 
scouting. Ik doe de opleiding bank 
en verzekeringswezen in Emmen op 
het Drenthe College. Verder werk 
ik bij de Coop en mijn grootste 
hobby’s zijn scouting 
en voetbal.

Arjan
Mijn naam is Arjan 
Waalkens. Ik ben 20 
jaar en ben nu 10 
jaar lid van scouting. 
Dit is mijn 5e jaar 
als beverleiding. Ik 
studeer Business IT 
& Management aan 
de Hanzehogeschool 
Groningen.  

Sanne
Mijn naam is Sanne 
Kuijers. Ik ben 23 
jaar oud. Ik zit vanaf dat ik 5 ben bij 
scouting en dit is mijn 8ste jaar als 
beverleiding. Ik werk als etaleuse bij 
Bertus. Hier kan ik al mijn creativiteit 
in kwijt.

Anne
Ik ben Anne Kruit, ik ben 17 jaar. 
Ik ben nu één jaar beverleiding. 
Ik zit in havo 5 op de RSG in Ter 
Apel. Volgend jaar wil ik graag SPH 
in Groningen gaan studeren. Verder 
werk ik als receptioniste bij het 
klooster en ik vind het erg leuk om 
te dansen.

Agnes
Mijn naam is Agnes Mulder. Ik 
ben 17 jaar. Ik zit nu 10 jaar bij 
scouting en dit is mijn 2de jaar als 
beverleiding. Ik zit in vwo 6 op de 
RSG in Ter Apel. Hierna wil ik graag 
Engels gaan studeren in Groningen. 
Verder mag ik graag lezen. 

Hoeveel kinderen zitten er nu 
bij de bevers?

Op dit moment hebben we een 
leuke, gezellige groep van 20 
bevers.

Wat doen jullie zoal bij de 
bevers?

Wij doen heel veel leuke activiteiten, 
zoals: naar het bos gaan, hier doen 
we allerlei stoere spelletjes of 
bouwen we hutten. Ook gaan we 
vaak knutselen, speurtochten lopen 
en doen we vele spelletjes.

Moordenaartje, krantenmep, 
vlaggenroof en bulldog zijn onze 
favoriete spelletjes, deze doen we 
vaak. 

Ook houden we insigne opkomsten. 
Dit betekend dat we een programma 

hebben van meerdere opkomsten 
rondom een bepaald thema. 
Wanneer de bevers deze opkomsten 
de opdrachten goed vervullen 
verdienen zij een insigne voor op 
hun beverblouse. 

Daarnaast gaan we nog 3 keer per 
jaar op kamp. We verblijven altijd 
één nachtje op het gebouw bij het 
eerste kamp. Het tweede kamp is 
NPK en ook gaan we met de bevers 
altijd twee nachten op zomerkamp. 

”Wij vinden het erg leuk zo’n 
grote nieuwe groep te hebben 
en willen onze interviewbeurt 
graag overdragen aan de 
explorerbegeleiding!“
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2e nieuwsbrief
Hallo lezers,

De tweede nieuwsbrief is een feit! 
In deze nieuwsbrief weer een ver-
slag van een aantal activiteiten van 
de afgelopen maanden.

We willen iedereen nogmaals vragen 
om leuke foto’s, activiteiten en wist 
u datjes naar ons toe te sturen. En 
als je nog nog leuke ideeën voor 
onze nieuwsbrief hebt, horen wij dat 
graag.

We willen iedereen een gelukkig 
2014 toewensen.

Veel leesplezier gewenst!

UITWISSELING PARIJS
1999

Elk jaar werd er een uitwisseling gehouden 
met een scoutinggroep uit Polen, Frankrijk 
of Duitsland. In 1999 was dit Frankrijk in de 
Andresy, vlakbij Parijs. Op de foto rechts staan 
de verkenners bij de Eifeltoren.

Het eerste Moederkamp was in Smeerling in 
1999. Tijdens dit eerste moederkamp is er een 
dropping gedaan, zijn er tafels gepionierd en is er 
een trappersbaan overwonnen. Zaterdagavond 
werd er een bbq gehouden en de dag werd 
afgesloten met lampenroof.  Zondag ter afsluiting 
werd er levend ganzenbord gespeeld. Het eerste 
moederkamp was er één met heel veel echte 
scoutingactiviteiten dus!

MOEDERKAMP
1999

Van links naar rechts:
Trineke Kuipers, Barbara Kuijers, Marijke Deddens, Greetje Wegman, Lies Super, Erna Mulder, Nancy Wijnolds, Nienke Jansen, Anneke Oldenburger, Kina Buter, Jose Kloen, Clara Super, Aly Schuring, Karina Schlimbach, Helma Gerdes, Jeannette Boxem, Marleen Pragt, Wijtske Kootstra, Helga Platje 

Van links naar rechts:
Peter Mencke, Clara Super, Robert 
Mencke, Klaas Jan Kloen, Arjan 
Meidam, Bernard Hazenberg, Marc 
Jansma, Jeroen Wijnholds , Frits 
Baas, Joost van der Woerd, Gerben 
Kloen.

Gelukkig hebben we de foto’s nog!

JOTA
Een verhaaltje schrijven over 
de Jota is voor mij nog niet zo 
eenvoudig.

Laat ik beginnen iets over mezelf 
te schrijven. In 1977 deed ik mijn 
zendexamen in Utrecht. Dat is 
inmiddels ruim 36 jaar geleden. 
Het begin van deze hobby-jaren 
bestond voornamelijk uit het 
zelf bouwen van ontvangers, 
radiozenders en tv zenders. Je 
kon er avonden, zelfs nachten aan 
knutselen.
Nu, ongeveer 10 jaar geleden 
werd mij gevraagd of ik iets 
voor de scouting wou gaan doen 
en natuurlijk heb ik daarmee 
ingestemd, iets wat tot op heden 
nog steeds eenmaal per jaar 
herhaald wordt, maar nu wel met 
een team van 4 zendamateurs.

Voor het Jota weekend gaat er heel 
wat vooraf. Het begint eerst met 
het bouwen van een toren in weer 
en wind. Eenvoudig is het niet, 
maar met man en macht verrijst 
er toch een toren van ca 15 meter 
boven de grond. Als dat er eenmaal 
staat kunnen de antennes er in 
geplaatst worden. Extra materialen 
worden door onze zendclub “de 
Kanaalstreek” in Stadskanaal ter 
beschikking gesteld. 

Vanaf  vrijdag avonds 10.00 uur 
na de openingsronde op de 2 
meterband gaan we ons inloggen 
en krijgen we de mogelijkheid met 
andere Jota stations verbinding te 

maken. De laatste jaren mogen 
ook scouts radio verbindingen 
maken maar wel onder toezicht 
van een zendamateur. Dat lukt 
ook bijzonder goed en niet alleen 
op 2 meter, maar ook op de korte 
golf en dat geeft de mogelijkheid 
contacten te leggen over de hele 
wereld. Nu zal je zeggen, pak de 
telefoon en bel iemand op in bv. 
India, maar dat geeft nou net de 
kick dat je onafhankelijk bent, 
(net als vroeger) toen er nog geen 
mobieltjes waren, via de radio kunt 
communiceren, waar je geen kabel 
of sterke megastations voor nodig 
hebt. 

Het Jota gebeuren duurt het 
hele weekend en vaak worden er 
per groepje radiocontacten met 
andere Jota groepen, waar ook 
ter wereld gemaakt, waaraan dan 
gegevens worden uitgewisseld bv. 
met hoeveel scouts zijn jullie, zijn 
jullie mee op vader/moederkamp 
geweest, hoe hoog is jullie toren, 
enz. Al deze verbindingen worden 
later met een kaart bevestigd, 
de Qsl. kaart. Het is een heel 
intensieve weekend als er 150 
scouts voorbij komen, maar het 
blijft doodgewoon erg leuk om te 
doen en we kijken met ons team 
van 4 zendamateurs uit naar het 
volgend jaar, want dan gaan we 
ook tv beelden mee uitzenden.

‘73

— Jaap Telkamp, PE1BBY

Dit jaar was de intocht van 
Sinterklaas in Groningen.

Niet alleen de welpen vonden dit erg 
spannend maar ook de leiding kon 
niet wachten om Sinterklaas in het 
echt te zien.

Na een autorit en een extra rondje 
door de verkeerde parkeergarage 
gingen ze vanaf de p en r in de bus 
richting het centrum.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen 
kregen de welpen eerst college over 
zout. Waar komt dit vandaan? En 
wat de jonge studenten vooral goed 
wisten is wat je ermee kan doen. 
Conclusie van dit college was dan 
ook; het is eigenlijk helemaal niet 
erg om zout in je schoen te krijgen.

Vervolgens werd er geswitcht van 
collegezaal en kregen ze college 
over de maan. Het licht van de 
collegezaal ging er zelfs bij uit. Na dit 

college bleek dat de maan eigenlijk 
nooit goed op het cadeaupapier 
staat waar Sinterklaas ook bij op 
staat.

Na afloop van het college kregen 
alle welpen een afstudeerhoed en 
mochten ze op de trappen gaan 
staan van de universiteit. Daarna 
was het wachten op Sinterklaas 
en de zwarte pieten, terwijl er 
sinterklaasliedjes gezongen werden.

Toen Sinterklaas na ongeveer een 
kwartiertje wachten aankwam, 
hadden alle kinderen op de trap een 
goed uitzicht! En hij bleef er zelfs 
nog even staan. Wat jammer was is 
dat het op t.v. niet zo heel duidelijk 
te zien was. Maar de welpen hadden 
in ieder geval een goed uitzicht op 
Sinterklaas! De leiding helaas wat 
minder... Sinterklaas en de pieten 
gingen weer verder met de tocht en 
dat was het einde van een erg leuke 
dag in Grunn!

Sinterklaasintocht groningen

Wist u dat?!
• Wist u dat Isa (gidsen) een erg leuke 

sinterklaassurprise heeft gekregen vol 
met smurrie? 

• Wist u dat de stam ook op 
installatiekamp is geweest, en zij erg 
rare opdrachten hebben gedaan?

• Wist u dat de we alweer druk bezig 
zijn met de carnavalskar?

• Wist u dat het grote sinterklaasspel dit 
jaar gespeeld is met een recordaantal 
verkenners (26)

• De explorers een mooie kerststal 
gemaakt hebben bij de katholieke 
kerk 

Agenda
Stammencompetitie te Ter Apel
Op 10 januari neemt de stam weer deel aan de stammencompetitie. 
Ditmaal een thuiswedstrijd want deze stammencompetitie vindt 
plaats in Ter Apel.

Stammencompetitie te Pekela
Op 21 februari is er weer een stammencompetitie. Deze keer in 
Pekela.

Carnaval
Op 1 maart is het alweer carnaval. Scouting doet ook dit jaar 
weer mee met de grote carnavalsoptocht in Ter Apel op  zaterdag 
1 maart. Op zondag 2 maart doet scouting mee in Barger-
Oosterveld. Diezelfde zondag is ‘s avonds de prijsuitreiking van de 
optocht in Ter Apel. Het weekend wordt afgesloten met de optocht 
in Duitsland op maandag.

10e moederkamp
Na anderhalf jaar wachten was 
het weer zover, we mogen weer 
op moederkamp! Een weekend 
lang zonder koken, strijken en 
wassen. Dit keer beloofde het 
een extra speciaal weekend te 
worden, het 10e moederkamp! 

Vrijdagavond 11 oktober 
werden we op de Drenthweg 17 
verwacht. Iedereen dacht, ‘wat 
moeten we bij de sportschool 
?’ Maar na ieders verbazing 
stond er een Pilatusles op ons 
te wachten. Een zaal vol matjes 
en giechelende vrouwen. 

Na ons in het zweet te hebben 
gewerkt (moest ontspannend 
zijn) kregen we een puzzeltocht 
en mochten we in groepjes 
de locatie zoeken.  Via de 
Whatsapp hielden de groepjes 
elkaar goed op de hoogte en 
werd er gespeculeerd over 
waar we heen zullen gaan.

Al snel werd duidelijk dat we 
naar Friesland zouden gaan! 
Uiteindelijk werden we in 
Sneek hartelijk ontvangen 
met champagne en een lekker 
hapje. 

Nadat alle groepjes 
aangekomen waren werden 
er kennismakingsspelletjes 
gespeeld en uiteindelijk 
werden de ‘nieuwe’ moeders 
geïnstalleerd. 

De volgende morgen gingen 
we vol goede moed lopend 
naar het centrum van Sneek. 
De lokale Hema had een 

heerlijk ontbijtje voor ons 
klaar gemaakt. 

Met een interessante 
rondleiding in de bekende 
watertoren van Sneek werd 
een begin gemaakt van een 
heerlijke dag Sneek; er volgde 
een Hike and Seek spel, 
terrasjes en een proeverij. 
Uiteindelijk kregen we de 
opdracht om voor ’s avonds 
Hollandse Tapas te maken.

Nadat iedereen haar 
creativiteit had laten zien 
stond er een tafel vol met 
Tapas die heerlijk waren.  Alsof 
we nog niet creatief genoeg 
waren geweest hebben we ook 
nog gezamenlijk een schilderij 
gemaakt.    

Op de zondag stond een 
boottochtje gepland maar 
door het slechte weer kon 
dit helaas niet doorgaan. 
Uiteraard werden we toch 
vermaakt, met een leuk spel 
en knutselprojectje voor aan 
onze das. 

Als afsluiting werden we 
getrakteerd op koffie met 
gebak, met uitzicht op het 
ruige water van Sneek (waar 
we gelukkig niet opzaten). 
 
Dames bedankt! Het was 
weer super gezellig en we 
verheugen ons alweer op de 
volgende keer. 

— Agnes en Laura

Colofon
Nieuwsbrief Scouting Ter Apel
Decembereditie
Volgende nieuwsbrief verschijnt in maart.

Heb je leuke ideeën of foto’s? Laat het ons 
weten!

Contactgegevens:
nieuwsbrief@guydefontgalland.nl

http://guydefontgalland.nl

@scoutingterapel
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