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Hallo allemaal!

Voor u ligt een splinternieuwe Knoop! 
Maar…. helaas ook de allerlaatste. 
Zoals u in de Knoop van maart heeft kunnen lezen is er een
discussie gaande of vorm van de Knoop zoals die nu is, nog
wel in deze tijd past. Daarnaast heeft de redactie
aangegeven te willen stoppen en is er nog geen opvolging
gevonden.

Deze omstandigheden samen hebben tot gevolg dat de
Knoop in deze vorm stopt. Wel zijn er ideeën om een
internetredactie te vormen zodat alle verhalen en
gebeurtenissen binnen scouting Reeuwijk nog steeds te
volgen zijn, maar dan via internet. Mensen die zich in deze
redactie willen inzetten zijn van harte welkom!

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun mede-
werking aan de Knoop. Iedereen die stukjes heeft
geschreven, de adverteerders, de mensen die de Knoop
hebben rondgebracht, en natuurlijk jullie als lezers!

Een laatste groet van de redactie!

REDACTIE
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Bevers dorp (5-7 jaar)
vrijdag 18.30-20.00, De Opkomst

Violet vd Berg 392059
Liset Stolwijk 394232
Geranda Steenkamer 396518
Anne van Zoest 394089

Bevers brug (5-7 jaar)
woensdag 18.15-19.45, Driehoek

Johanna v. Dijk     391718
Annet de Jong       396005
Marcel v Leeuwen

Welpen dorp (7-10 jaar)
dinsdag 19.00-20.15, De Opkomst

Marieke v. Zoest 06-43431062
Joppe de Schepper   06-50640403
Dominique Lubbers 394851

Welpen brug ((7-10 jaar)
vrijdag 18.45-20.15, Driehoek

Daan Koster 393480
Ronald v.d. Werf 393229
Wouter v Leeuwen 393189
Michel Baars 395275

Kabouters dorp (7-10 jaar)
dinsdag 19.00-20.15 uur, De Opkomst

Anita v. Tol 391118
Laura v. Delft 393420
Toine Vermeulen 06-51562352
Karlijn Boere 392987
Iris v Roon 395072
Lieke Groenendijk 395617

Kabouters brug (7-10 jaar)
dinsdag 19.00-20.15 uur, Driehoek

Marjolein Baars 06-41207776
Elise Rijnhout         06-41427587
Ronald Kaptein 06-15555588
Yvonne v Leeuwen 393189
Sanne Verkley 392239
Yvonne Dorrestein 06-45588099

Junior Verkenners dorp (10-12 jaar)
maandag 19.00-21.00 uur, De Opkomst

Marko v. Schie 392861
Mark Mourits           507981
Marcel v.d. Wal 393277
Daan v Leeuwen
Raymon v. Dijk

Junior Verkenners brug (10-12 jaar)
donderdag 19.00-21.00 uur, Driehoek

Stefan v.d. Werf 393229
Wouter v Leeuwen 393181

Junior Gidsen dorp en brug (10-12 jaar), woensdag 19.00-20.30 uur, De Opkomst            

Daisy Overdam 395672             Daisy d. Jong
Anouk Verkleij 393696 Anouk Groenendijk   395617
Rick Gorissen 06-55793532    Mayke Stolwijk

Leid(st)ers Scouting Reeuwijk per December 2008
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Senior Verkenners dorp en brug (12-14 jr.)
maandag 19.00-21.00, De Driehoek

Hans v. Dijk           06-20499385
Arno v.d. Berg        06-24860266
Stefan Slappendel 393453

Senior Gidsen dorp en brug (12-14 jr.)
woensdag 19.00-21.00, De Opkomst

Brenda Driessen 392688
Dennis Heemskerk       06-23680669 
Wendy v. Leeuwen 394729
Michel v. Veen
Marsha Dofferhof

Sherrows (14-16 jaar)
vrijdag 19.00-22.00, De Opkomst

Bob Vermeulen    06-50693488
Niels Bitter 06-22447182
Madeleine Geenen 06-41877397
Pascal v. Dijk
Peter Dorrestein
Joost v. Zoest

Stam (17 jaar en ouder)
vrijdag 19.30-22.00 uur, De Opkomst

Ronald Bunnik 393554
Marlies v. Leeuwen 06-28127090

Redactie De Knoop:

Nicoline Hendriks Reewal 9 n.f.hendriks@xs4all.nl
Marieke v Zoest Wilhelminalaan 38 Boskoop mariekezoest@hotmail.com

Adressen Clubgebouwen:

Driehoek, Kennedysingel 23 (brug)
De Opkomst, Dorpsweg 13c (dorp)

Oud papier coordinators :

Kees Verlaan         394861  (Brug)
Ronald Bunnik 393554 (Dorp)

Bestuur Stichting Scouting Reeuwijk:
Voorzitter : Henk Rijkenhuizen, Reewal 9, Reeuwijk, 0182-396701 
Secretaris : Rene Groenendijk, Reyerskoop 267, Boskoop,     0172-218185
Penningmeester en Jos Dorrestein, Zijdeweg 51, Reeuwijk, 0182-301433
Ledenadministratie “       “
Groepsbegeleidster :    Angelique v. Leeuwen, Julianalaan 24 0182-359325
Arbofunctionaris : Adri v. Veen, Zijdeweg 47, Reewijk,                    0182-392199
Groepsbegeleider : “ “
Groepsbegeleidster : Angelique v. Leeuwen, Julianalaan 24 0182-359325
Beheer Driehoek : Joop Droog, Bernadottestraat 62, Reewijk,           0182-395002
Beheer Opkomst : Marielle Snel, Julianalaan 7, Reeuwijk,                0182-396416
Beheer Materiaal : Joop, Marielle en Erwin v. Haren

Zie ook WWW.SCOUTINGREEUWIJK.NL
rekeningnummer 1433.05.603



Interview met Henk Rijkenhuizen

Af en toe duikt de redactie van de Knoop eens
'achter de schermen'. Want wie zijn nou die mensen

die zich inzetten voor Scouting Reeuwijk (S.R.) de
vereniging zo levendig en actief te houden?

Deze keer spraken wij Henk Rijkenhuizen.

Hoe lang zit je al bij scouting, en wat is je 'scouting-carrière? 
Ik ben begonnen als welp, de bevers bestond toen nog niet. Dit was nog
in het oude klooster, het gebouwtje achter wat vroeger de Heij was.
Daarna ben ik naar de Juniorverkenners gegaan, toen de
Seniorverkenners en later de Rowans. Toen ik daar op kwam was het nog
alleen met jongens, halverwege mijn tijd daar is de groepsnaam veran-
derd in Sherrows en kwamen er ook meiden bij. (de voormalige sherpa’s)
In mijn Stamtijd waren we actief bezig in het huisje naast de ouders van
Stefan de Hengst, op de Spoelwijksedijk. Dit huisje hebben we met z'n
allen opgeknapt, een compleet huis met keuken, badkamer en zolder. Hier
hadden wij onze opkomsten en ook heel veel lol!
Mijn eerste activiteit als leiding was als hulpleiding op welpenkamp. Hierna
ben ik leiding bij de Juniorverkenners geworden. Eerst was er één verken-
nergroep op Dorp, later kwam er zowel op Dorp als op Brug een junior-
verkennergroep. Ik ben onder andere leiding geweest met Kees Verlaan,
Mark Hoogeveen, Ruud Baars en Adri van Veen. Ik ben ongeveer 14 jaar
verkennerleiding geweest. Dit bleef zolang leuk omdat we met een gezel-
lig leidingteam waren, dan houdt je het lang vol!
In 2000 werd ik door Stefan de Hengst gevraagd om zijn
functie als voorzitter over te nemen. Hier moest ik even over
nadenken, maar ik had de verkenners lang genoeg gedaan en
vond dit wel een mooie overstap.

Wat zijn je taken als voorzitter precies?
Het leiden van de vergaderingen, dus de groepsraad en de
bestuursvergaderingen. Ik ben ook het aanspreekpunt van S.R. voor de
gemeenschap, en voor andere organisaties. Met de secretaris, de pen-
ningmeester en de voorzitter zijn we de meest in ‘t oogspringende functies
van het bestuur. De secretaris doet ook voorlichtende en informatieve
taken. Als bestuur bezoeken we ook 4 keer per jaar de regioraad.
Toen ik als voorzitter begon lagen er al plannen voor een nieuw clubhuis.
Het leiden en besluiten over de plannen en het daadwerkelijk gaan
bouwen van de Opkomst is in de afgelopen jaren een grote activiteit



geweest. Naast het voorzitterschap doe ik mee
met het oud papier ophalen in Reeuwijk Brug
en de werkdagen.

Wat is je nog steeds bijgebleven van je tijd binnen scouting?
Verschillende dingen, bijvoorbeeld dat Mark Hoogeveen, toen hij nog
verkenner was, uit een boom viel op kamp, gelukkig ongedeerd! We
hebben op kamp eens in een grote container geslapen en de kampen
naar België en Tsjechië waren ook erg leuk. De uitwisseling met Turnov
was een bijzondere ervaring.

Wat is het leuke van jouw functie als voorzitter?
Het leuke van scouting is dat je met elkaar met kinderen bezig bent, ik
heb het ook heel lang zelf gedaan en er vrienden aan over gehouden.
(waaronder ook nicoline) Vrijwilligers en bestuur zijn nodig om de
vereniging te laten functioneren. Het geeft ‘n goed gevoel om hieraan nog
steeds  te kunnen bijdragen.

Hoe zie jij de toekomst van scouting?
Het lastige aan de toekomst van scouting is dat de leiding steeds jonger
wordt en korter blijft. Dit komt misschien doordat er veel aanbod is voor
wat jongeren kunnen doen en ze willen alles meemaken.  Maar het is en
blijft moeilijk om goede / gemotiveerde / enthousiaste leiding te vinden, die
ook mee willen groeien in de vereniging.
Daarnaast komen er steeds meer regels, wat betreft Arbo, Kampterreinen
en ook eisen aan leiding. Er wordt van ons als vereniging verwacht dat we
meegaan in deze hogere kwaliteit, wat bijvoorbeeld betekent dat de lei-
ding cursussen moet volgen om de verantwoording naar ouders te kunnen
waarborgen. De bewustwording hiervan, en het ook daadwerkelijk doen,
hoort bij scouting! En dat vergt ‘n hoop van je vrijwilligers, die ook zelf nog
vaak studeren / werken en genieten van al wat ze tegen komen.
Maar ik hoop dat we ook in de toekomst in staat blijven met elkaar ‘n
bruisende vereniging te vormen.

En wat doe je in het dagelijks leven, buiten scouting?
Ik ben Technisch Tekenaar bij Boere Machine Fabriek in Waddinxveen.
Het is ‘n klein bedrijf dus daarnaast voer ik ook taken uit als systeem-
beheer en werkvoorbereiding. Verder ben ik actief als gemeente raadslid
van Reeuwijks Belang, en heb ik samen met Nicoline 2 zoons (Arjan en
Simon).
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December :
3 Henk
Rijkenhuizen

Bram Mathot
7 Anouk Verkleij
8 Laura v Delft

Celine d Wit
9 Stan Sluijs
10 Bas Legerstee

Florence d Werd
12 Thijs v Mil

Vera v Straaten
14 Stefan Slappendel

Tim Bergsma
15 Ronald vd Werf
16 Ben d Vries

Diego Perez
17 Maxime Linsen
20 Femke Visser 
23 Stefanie Slappendel
24 Laura v Leeuwen
26 Wouter v Leeuwen
28 Laura v Ooi
31 Kees Verlaan

Januari : 
4 Judith v Leeuwen
6 Stef Metselaar

Rycardo Walet
10 Toine Vermeulen

Torben Meijerhof

Angela d Wit
Froukje Koen

14 Debbie
Holthuijsen

Manon Bergsma
Carucha Verkleij

17 Bas Dorresteijn
Roel Vergeer

21 Marieke v Zoest
24 Marielle Snel
27 Anouk Holthuizen
29 Arjen d Jong

Februari :
1 Mark Mourits
3 Cees d Jong

Jasper
Kwakerknaak

Lisa V
Leeuwen
6 Carolijn v
Zoest

Noa vd Linden
8 Valentino d Mooij
9 Ichelle Smit

Loretta v Doorn
10 Marleen v Leeuwen
13 Gabrielle Ferreiza
16 Guido v Vliet

Shannon d Wit
17 Geranda Steenkamer
18 Pascal v Dijk
21 Marieke d Wit
22 Annamarie v Meurs
28 Nina Ballering

Marko v Schie

Maart :
1  Koen v Vliet
2 Joelle Dorresteijn
3 Daan Koster
4 Nick Stolwijk

Simone v Holst
5 Floor Rietveld
9 Rick Gorissen
10 Iris Akerboom

Mabel v Leeuwen
11 Douwe vd Werf
12 Kristian Uiterwijk

Lisa Blonk
13 Sophia Grotz

Maura Verkleij
Jaimy vd Meij

15  Carola d Wit
Noa Rietveld

16 Miranda Kers
21 Edith Heemskerk
24 Zoe v Deest
25 Sanne Verkleij

Debra Verdonk
27 Anne d Jong

Ashley Verkleij
Michelle Bakker

29 Madeline Geenen
Danielle v Es

30 Kyan Verlaan



Gezocht per direkt:

Vaste medewerkers

* goede motivatie
* werken in ‘n leuk team
* beloning volgens CAO
* let op volgend jaar terug in

Reeuwijk

Alfensvaart 30
2771 NM Boskoop
Tel. 0172-211948
Mobiel 06-53565390

Beatrixlaan 30  2811 LX Reeuwijk

+(0031) 611 085 254



H.J. Rijkenhuizen B.V.

loon- en grondoverslagbedrijf

Middelburgseweg 6b - 2741 LB Waddinxveen - 0182-396462



Hoi bevers,
Vanavond ga ik weer gezellig naar scouting.
Mijn vriendinnetje Noa zit ook bij de bevers en dat
vind ik erg gezellig. Ik vind het heel leuk om tikkertje bal te
doen en als we gaan buiten spelen.
Volgende week vrijdag ga ik lekker op vakantie, we gaan twee
dagen naar Duitsland en daarna naar Tsechië voor 9 dagen.
In het hotel in Tsjechië is een heel groot zwembad.
In het volgende verhaaltje vertel ik hoe het geweest is.
Doei Anouk.

Hoi lieve bevers,
Mijn naam is Noa.
Ik ben op 6 februari in Nazareth in Israel geboren.
Nu wonen we in Nederland en zit ik hier op school.
Het leukste vind ik tikkertje bal en buiten dingen zoeken.
Ook knutselen de bevers weleens. Ik vind de leidsters heel lief en
leuk. Daarom verheug ik me elke woensdag om 's avonds naar de
scouting te gaan.

Ook is er binnenkort kamp
maar ik ga nog niet

slapen.
Daaaaaaag

bevers,
Noa.

Hoi
Bevers,
Sorry
dat het
schriftje

alweer
even bij mij

is!
Ik kon niet naar

de scouting komen

-



omdat ik de avondvierdaagse ging lopen.
Iedere avond 5 km. Ik loop met CVC mijn voetbalclub mee.
Lopen word je niet moe van maar eer dat je thuis bent en in bed
ligt.. is het laat.
Ik heb zin in het kamp en hoop dat we nog veel leuke dingen gaan
doen.Ook zou het leuk zijn als er weer wat meer kinderen komen,
maar dat gaat wel lukken geloof ik.
De laatste keren was het alweer wat drukker.
Oja over 4 weken komt onze nieuwe hond.
Doei Tiko.

Hallo bevervriendjes,
Mijn naam is Bo Vermeulen en ik ben 5 jaar.
Ik zit nog niet zo lang op de scouting maar ik vind het heel erg leuk.
Alleen het kamp vond ik een beetje te spannend dus dat wilde ik
niet.
Vorige week kon ik niet komen want toen heb ik mijn zwemdiploma
A gehaald. En toen was het feest bij ons thuis.  Ik leek wel jarig.
Deze week was niet zo leuk want onze hond Mac is dood gegaan
daarom ben ik heel verdrietig.
Maar vanavond kom ik gewoon weer gezellig met jullie een feestje
bouwen.
Groetjes van Bo.

Hoi bevers,
Gelukkig was het weer woensdagavond, beveravond!!!!
Na het openen gingen we trefbal doen.
Er was een streep in het midden en toen moest je elkaar afgooien
met de bal. Daar krijg je heel veel dorst van en we gingen dus
lekker limonade drinken met een koekje.
Na de pauze was het tijd om slingertikkertje te doen.
Dat was erg leuk, lekker rennen. Daar ga je ook heel hard van
zweten. Toen was het al weer snel tijd, jammer. De papa's en
mama's kwamen ons al weer halen.
Deze zaterdag word het erg leuk want ik ga met papa en mijn
vriendje naar de Monster Jam in Arnhem. 
Ik heb er erg veel zin in. Doei Sven Hoogeveen.



Hallo bevers!
Ik had weer helemaal zin in
vanavond.
We gingen openen met het
beverlied.
Daarna deden we paal-
tjesvoetbal het was ‘m
bijna gelukt om een paaltje
om te schieten maar
helaas ging dit net niet.
Toch was ik wel heel blij
dat het beter ging dan
eerst.
Hierna gingen we wat
lekkers drinken en eten
namelijk limonade en een chocolaatje! We sloten af en de mama's
en de papa's stonden al op ons te wachten! Volgende week nemen
we (helaas!) afscheid van Ilse en vliegen een paar bevers over.
Groetjes van Jordy.

Afscheid van Ilse Olsthoorn.

Deze beverleiding is al 6 jaar bijeen geweest, met veel plezier!!
Helaas hebben we nu afscheid genomen van Ilse (in het midden)
die in Bodegraven gaat wonen. 
We hopen dat het klussen goed lukt zodat we eens op visite kun-
nen komen…  We zullen haar missen bij de bevers maar wensen
haar nogmaals veel geluk met haar vriend in hun nieuwe huis. Ilse
bedankt voor al die jaren dat we op je konden rekenen!



Hoi allemaal!

Net voor de herfstvakantie hebben we afscheid moeten
nemen van 14 bevers, dit vonden we heel jammer, maar om
ervoor te zorgen dat ze de laatste avond niet zouden ver-
geten hebben we er een feestje van gemaakt.
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De oudste bevers
kwamen al een
beetje druk en
zenuwachtig bin-
nen voor deze
avond, dus
begonnen we
rustig met ons
wekelijks vertel-
rondje waarbij elke
bever even
zijn/haar hart kan
luchten.

Dit varieert van wat we vanavond gegeten hebben, tot met wie
we gespeeld hebben en van wie er in de familie jarig is tot een
tand die wiebelt. Deze avond was eens anders dan anders en
ineens sprongen er een aantal bevers van hun krukje op om een
cadeau te halen voor de leiding; een gevulde mok bedrukt met
onze groepsfoto, superleuk bedankt!!
Na deze verassing mochten de bevers op de bank gaan zitten en
omstebeurt naar voren om een mop te vertellen. Dit gaf de leiding
de gelegenheid om de longen eens vol lucht te laten stromen om
zo een stuk of 23 ballonnen op te blazen.



Nadat elke bever een
ballon aan z'n voet had kon het
ballonnentrapspel beginnen! De
ballonnen moesten zo snel
mogelijk stuk, wat ook gebeurde..
toch was er 1 slimme bever die
alleen maar rondjes bleef rennen
zodat niemand zijn ballon kon stuk-
trappen, dit was Sam die het spel
gewonnen had! Verder hebben we
allerlei feestelijke spelletjes gedaan
en sloten we af met het versieren -
en opeten natuurlijk- van cake!

Het was altijd heel gezellig en we gaan ze missen, maar
we wensen Mitchell, Anouk, Suzanne, Maarten, Sam,
Quinty, Mika, Noah, Tessa, Lucas, Lisa, Robbin, Lucca en
Hidde heel veel plezier bij de welpen en kabouters!
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Gelukkig blijven we nog met 9 bevers over en hebben we
afgelopen week met deze nieuwe groep het kleurspel
gedaan! De bevers dobbelden omstebeurt met de dobbel-
steen, en kleurden dan het vakje op hun kleurplaat in waarop
het zelfde aantal stond als op de dobbelsteen!
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Sanne had als
eerste haar kleur-
plaat helemaal af
en werd hiermee
de winnares!
Helaas ging de tijd
weer veel te hard
en was het al snel
weer tijd om netjes
in een kring te
gaan staan om uit
volle borst het
beverlied te 
zingen.

Gelukkig nog maar 7 nachtjes slapen en dan mogen we weer
onze groene das om en onze rode trui aan om er weer een bever-
achtig avondje van te gaan maken!

Groetjes van ons!

Tim, Anne, Sjoerd, Marieke, Sanne, Ivo, Arjan, Danique, Jelle,
Liset, Anne, Geranda en Violet



De HIG-groep is actief op de gebieden:

Postbus 200, 2810 AE Reeuwijk, tel.:(0182) 398000

Wenst
Scouting Reeuwijk
veel succes

- Telecommunicatie / ICT
- Elektrotechniek
- Verkeerstechniek



ETALEREN & PRESENTERENETALEREN & PRESENTEREN

STYLINGSTYLING

DECORATIESDECORATIES

FEESTEN & PARTIJENFEESTEN & PARTIJEN

DIVERSE ONTWERPENDIVERSE ONTWERPEN

BOMEN & PLANTEN VERHUURBOMEN & PLANTEN VERHUUR

DECORDOEKENDECORDOEKEN

Jorinda van der Werf
Reewal 19c

2811 PT Reeuwijk
Tel. (0182) 30 05 05

06-54705825
artdecor.jorinda@planet.nl

Voor het onderhoud van clubgebouw-bedrijfspand of woning
Met een Erkend Schilder bent u gegarandeerd beter AF.

Tel. 0182-394237
06-54662059
E-mail: rietgors@planet.nl



Hallo allemaal!

Na de herfstvakantie hebben we er bij de welpen 9 nieuwe
kinderen van de bevers bij gekregen. Zij stellen zich graag
aan jullie voor:

Ik heet Maarten Vergeer. Ik zit bij de welpen. Ik ben 8 jaar.
Mijn hobbies zijn basketbal en voetbal. Schrijven en lezen
vind ik leuk. Dag!

Ik ben Lucas. Mijn hobby is korfbal. Ik
ben zeven jaar. Ik hou van dieren. Mijn
vriend is Hidde ik speel veel met hem.
Scouting is leuk, ik zit nu bij de welpen.
Mijn lievelings dier is een neushoorn.

Ik heet Sam. Ik ben 7 jaar. Ik zit net bij de welpen. Ik zit in
groep 4B. Mijn hobby's zijn voetballen. Ik zit op voetbal. Mijn
lievelingskleur is blauw.

Ik heet Noah. Ik ben 7 jaar. Ik zit net bij de welpen. Ik zit op
voetbal. Ik vind het leuk op welpen. Ik zit in groep 4B. Mijn
hobby's zijn voetballen.

Hallo ik ben Mitchell.
Ik ben 7 jaar. Ik zit in groep 4. Mijn achternaam is Spa. Ik zit
bij de welpen. Mijn hobbie is voetballen.

Hallo ik ben Robbin. Ik ben 6 jaar en ik zit op de welpen. Het
leukst op de welpen vind ik ballontrappen.
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Ik heet Mika. Mijn lievelingskleur is oranje. Mijn lievelingsdier
is een poes. Ik ben zeven. Ik zit bij de welpen. Ik vind rozen
stom. Ik vind auto's leuk. Ik zit in groep 4. Mijn hobby's zijn
scouting. Doei!

Hallo ik ben Hidde Koen. 7 jaar. Ik hou van dieren. Ik zit op
de scouting. Ik heb bakken vol duplo. Mijn beste vriend is
Mika, Maarten en Lucas.

Hallo, ik ben nieuw bij de welpen. Ik heet Daan Gabriëls. En
ik ben 9 jaar, ik zit in groep 6. Ik woon in de Jongstraat. Mijn
lievelingskleur is oranje. Mijn hobbies zijn voetbal en scouting.
Het leukst om te doen vind ik de nachtwacht. 
Ik heb ook nog een mop: Een meneer zei tegen de ober:
wanneer komt de schildpaddensoep? De ober: nou meneer u
weet toch hoe traag die beesten zijn?!

Hallo ik heet Niels de Jong. Ik ben 9 jaar oud. Ik zit nog niet
lang op de welpen. Ik woon op Kerkweg 15. Mijn hobby's zijn
voetbal en scouting. 

Ik heet Jimmy. Ik zit pas net op scouting in
de welpen. Ik ben tien jaar en ik zit in groep
6. Mijn lievelingssport is voetballen. Ik woon
in de Jongstraat 20.

Raadsel: het is rood en het kan lachen?
Een aardblij
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Ook dit jaar hebben we weer
afscheid moeten nemen van een aantal

kabouters. Traditie getrouw mogen de oudste
kabouters het programma bepalen van de laatste draai-

avond. Hier een kort verslag van deze laatste draaiavond
door een kabouter:

Hallo Kabouters,
Het was weer scoutingavond. We moesten in
de kring gaan staan en daarna werd de vlag
gehesen. Toen gingen de oudste kabouters
de vossenjacht uitzetten. De vossenjacht was
heel leuk! Er waren kinderen verkleed als kok
, discogirls, roodkapje, clown, cowboy en
beautydames. Daarna gingen we drinken en
kregen we heel veel lekkers deze avond. Het
leek wel Sinterklaas want er gingen heel
hoop kabouters overvliegen en die trakteer-
den allemaal!

Groetjes Shayra

Ook kregen we 2 nieuwe kabouters van de bevers. Hier een
verhaal hoe zij hun eerste avond hebben beleefd:

Hoi Kabouters,
Het was een leuke avond. Mijn vriendinnetje Aisa en ik waren
vandaag voor het eerst bij de kabouters. Dat je hier de afwas
moest doen was nieuw. En wie was vandaag de gelukkige?
IK! Carmen en een ander meisje mochten de vlag hijsen.
Daarna deden we een speurtocht in het bos.
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Aisa en ik mochten voorop omdat we nieuw waren. Er ston-
den allemaal lichtjes in het bos die we moesten volgen. Toen
gingen we sap drinken en chocolade eten. Dat was het einde
van de avond.

Groetjes Gabrielle

Moppen en Raadsels:

De juf heeft de klas laten tekenen, maar
Remy levert een wit blad in. 'Maar je
hebt niets gedaan Remy!'  'Jawel, ik
heb een weiland met koeien getekent!''
''maar ik zie geen gras.' 'Dat klopt dat
hebben de koeien allemaal opgegeten.'
'en weer zijn de koeien dan?' 'nou, toen
er geen gras meer was, toen zijn ze
maar ergens anders heen gegaan.'
Marit

Waarom moet je naar bed? Omdat je bed te lui is om naar je
toe te komen! Gabrielle

Er is een nieuwe leraar in de klas. Hij wil zien of de kinderen
in zichzelf geloven. Daarom gaat hij in de klas en zegt: 'Wie
dom is gaat staan.' Na enkele minuten.. Tim staat op en de
leraar vraagt: 'Denk je echt dat je dom bent?' Waarop Tim
antwoordt: 'Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige
was die staat!' Shade

Wat krijg je als je een beer met een zebra kruist? een bontjas
met strepen! Shayra
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Verf en behang
Gereedschap en ijzerwaren
Sleutelservice
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Het fruit van Jos, Don en Bob
daar kikker je van op!

Vermeulen Fruithandel
Randenburgseweg 7

2811 PR Reeuwijk
0182  393253

Levering door heel
NEDERLAND



‘t Zonnige familieweekend
(26 - 28 september)

Het jaarlijkse familieweekend was dit jaar in
Loenen (Gld). Geïnspireerd door de Olympische spelen was
China het thema dit jaar. Op natuurkampeerterrein Zegenoord
midden in de bossen werden de gezinnen vrijdag tegen de
avond welkom geheten door keizer Mee Fung en zijn Chinese
zusjes. 

Het was vochtig en daardoor erg
koud die eerste avond en de

gezamenlijke koffie met een
chinees gelukskoekje werd

dan ook in de grote witte
tent gedronken. Het
avondspel bestond dit
jaar uit vijf verschillende
spelletjes die in groepjes
in het bos gespeeld

moesten worden. Chinees
eten, Chinees geheim,

Chinese vuurwerkestafette, het
Ying Yang spel en de menselijke

toren leverde allemaal Chinese karakters
op welke eenmaal ontcijfert de woorden “gezinskamp is
gezellig” bleken te zijn. Die nacht was het flink bibberen in de
tent onder de heldere sterrenhemel.

Zaterdagmorgen werden door jong en oud lampions in elkaar
geknutseld. Dit jaar een prijs voor de leukste lampion van
Annette ( 3 jr) en Dorien (iets ouder) 's Middags vertrok
iedereen in Chinese outfits met de auto naar Beekbergen.
Daar liep de directeur van het Chinese staatscircus rond. In
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verschillende groepjes werden er circusacts bedacht welke op
het dorpsplein werden uitgevoerd. 's Avonds kon iedereen
langs het Chinese buffet wat met veel liefde bereid was door
de leiding van dit gezinskamp. Diverse Chinese gerechten
met veel verse ingrediënten. De schemer viel snel in waar-
door de kinderdropping nog spannender werd. De gouden
medailles van de Olympische spelen moesten terug gevon-
den worden. Gelukkig vonden de kinderen de dief die midden
in het donkere bos de gouden medailles om probeerden te
smelten. Door een afleidingsmanoeuvre wisten ze de dief
weg te lokken en de medailles uit de grote pan te vissen.
Maar daarna moesten ze wel héél hard weghollen want de
dief kwam brullend achter hen aan. En zelfs voor de aller
dapperste was dat toch wel een beetje eng. Daarna was het
de tijd voor de volwassenen om de dropping te gaan lopen.
De plaatselijke boswachter was het helaas niet helemaal
eens met de geplande route door het bos. Daardoor liep het
allemaal iets anders, geen dropping door het bos maar door
de woonwijken van verderaf liggende dorpen. De weg terug
was niet moeilijk te vinden door de wegwijzers van de ANWB. 
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Op zondagmorgen werden
door iedereen in het zon-
netje de yoga oefeningen
op het gras voor de grote
witte tent gedaan. De yoga
leraressen waren onver-
biddelijk, de groep bleef
buigen, mochten gaan zit-

ten om weer op te staan
weer te buigen en zo maar door. Daarna stond er een
geweldig ontbijtbuffet voor alle 'Chinezen' klaar. 's Middags
werd er een Chinese zeskamp op het kampterrein gespeeld.
Mikado, domino, Yenga, Chinese kruiwagenrace en Chinese
ei-race tussen de bomen
door. Simpele spelletjes
maar gespeeld door jong
en oud,  gezellig en hila-
risch. Aansluitend vond
de prijsuitreiking plaats
voor de dropping van de
volwassenen. De wisseltrofee, een paar sloffen, ging naar de
groep die zich er wel heel makkelijk vanaf had gemaakt, de
eerste, tweede en derde prijs werden wel uitgereikt maar echt
belangrijk waren ze niet. Het ging tenslotte allemaal om de
gezelligheid en die valt niet in prijzen uit te drukken. De ten-
ten werden weer opgevouwen en
daarmee kwam er een einde aan een
weekend wat door de enorme inzet van
de leiding van dit familieweekend een
groot succes was. 
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kamp 2008kamp 2008

Zaterdag
Na een leuke busreis kwa-
men we aan op het
kampterrein, daar moesten
we in groepen de tenten
opzetten en elk een aparte
keuken pionieren.  Toen
gingen we vroeg slapen en
kwam de leiding ons
wakker maken. We
moesten nog banken maken rond het kampvuur. Daarna gin-
gen we het bos en de heide in om 's avonds een stuk te
lopen. Daarna gingen we kampvuur maken en toen weer
slapen. 

Zondag
We moesten als straf een dropping lopen van 10 km (Thijs,
Thodor, Jasper, Perry, Maurice, Mark, Ashley en Martijn), toen
we terug waren door te liften moesten we de junior verken-
ners helpen met het vullen van het zwembad van 2000 liter. 's
Avonds deden we candlelight van gedichten die Dennis voor-
las.

Maandag
Maandagavond om 24.00 startte de hike. We moesten

slaapzak en bord, mok en bestek inpakken en we gingen
als 1 groep lopen naar de plek waar we bleven

slapen. Die plek lag alleen in Duitsland
dus dat was best een stuk

lopen. 



We kwamen pas aan toen het licht werd en hadden toen best
al een heel stuk gelopen. Toen gingen we eten en slapen.

Dinsdag
Na eerst lekker uitslapen ging de hike weer verder. We liepen
verder naar een plaats in Duitsland waar we wat aten. Daarna
weer terug naar Nederland naar een plaats waar er kermis
was.  Daarna in het bos lekker gegeten en verder gelopen
naar het kampterrein. Daar was er lekker kampvuur en had-
den we die dag 35 km gelopen.

Woensdag
Woensdag gingen we naar
het zwembad in Nijmegen.
Het was best een lang stuk
fietsen waarbij we ook nog
langs Boobs en Boobies
fietsten. Het zwembad was
erg leuk. We zijn supervaak
van de glijbaan geweest. Op
de terugweg moesten we
ons eigen eten kopen, dus
we mochten zelf kiezen wat
we gingen eten, wij aten 's
avonds knakworsten en
brood. 's Avonds deden we
nog een bosspel.
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Donderdag  
Donderdag zijn wij naar
de stad gegaan en
hebben we daar het ruil-
spel gedaan in het cen-
trum. Het schoot niet
echt op want bijna nie-
mand wilde ruilen, maar
uiteindelijk hadden we
pennen, een sigaren-
doos,  een opener en
een aansteker. Toen we
terug fietsten naar het kampterrein zijn we onderweg nog
gestopt om even lekker te zwemmen in een meertje in de
buurt.  's Avonds werden we gedropt in het bos, maar we
waren zo weer terug.

Vrijdag
's Ochtends moesten we vrij vroeg ontbijten en gingen we
snel opruimen. Dat ging erg goed en we waren snel klaar.
Daarna gingen we kanoën in een rivier in de buurt, dat was
erg gaaf. We hebben elkaar velen malen omgegooid. 's
Avonds hadden we bonte avond dat was erg leuk. De laatste
avond hebben we eigenlijk nauwelijks geslapen zodat we erg
moe waren na kamp.

Zaterdag
Zaterdag  werden we veel te vroeg wakker gemaakt.
Sommigen hadden helemaal niet geslapen. In de bus terug
was het lekker slapen en toen weer thuis.

Het was een super leuk kamp!
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Een Amerikaans eetcafe in Reeuwijk-

Dorp waar mensen elkaar graag

ontmoeten. Je kunt er praten,

lekker eten, drinken en feesten

Een andere volgorde

is toegestaan

Dorpsweg 32
Reeuwijk-Dorp
Telefoon (0128) 394321
Fax (0182) 399236

www.friendsbar.nl
www.amicitiareeuwijk.nl

* (thema)feesten en partijen 

* recepties, jubilea 

* diners, buffetten, koffietafels 

* grill, 3 bars, airco 

* centraal gelegen 

* 7 dagen per week geopend



# Tuin en parkmachines
# Gereedschap en electrischgereedschap
# Werkkleding en schoenen
# Regenkleding en laarzen

Openingstijden:
Di t/m Vr   10.00-17.30
Za   9.00-15.30
www.verwoerdreeuwijk.nl

Einsteinstraat 19
2811 EP Reeuwijk
tel : 0182 30 15 05



Overvliegen

Hier weer eens een verhaaltje van de Junior
Verkenners Dorp. Zoals altijd is er een tijd van komen en een
tijd van gaan. Voor de junior verkenners betekend dit dat ze
na twee jaartjes overvliegen naar de senior verkenners.

Maar voordat dit het geval is, zal er eerst afscheid genomen
worden met een spectaculaire laatste avond. Een avondje
casino!!!!
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Hiervoor waren alle
verkenners op hun
best gekleed. Dit was
ook heel belangrijk,
omdat de verkenners
die het best gekleed
waren ook met het
meeste fiches kon
beginnen. Voor de lei-
ding was het een
moeilijke keuze,           
maar uiteindelijk

waren er 4 winnaars (zie foto). De winnaars waren: Bram 'Al
Capone' Mathot, Valentino 'Scarface' de Mooij, Stan 'Blackjack'
Sluijs en Ruben 'Pokerface' Heemskerk.

Na het uitdelen van de fiches kon eindelijk begonnen worden
met het grote gokwerk. Er waren drie verschillende tafels. Een
tafel waar tegen de bank blackjack gespeeld kon worden, een
tafel met hoger/lager en natuurlijk een roulettetafel.

best geklede verkenners
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Opperste concentratie bij hoger/lager

Gespannan gezichten bij de roulette tafel

Uiteindelijk bleek Raymond
Dofferhof het meeste geld
verdiend te hebben en hij
was dan ook de winnaar
van de avond.

Een zeer geslaagde laat-
ste scoutingavond,

De Junior Verkenners
Dorp Leidings

Na bijna twee uurtjes
van roulette en
kaarten liep het aan-
tal fiches van de
verkenners wat
uiteen. Sommige
hadden voor zichzelf
een klein fortuin bij
elkaar gegokt en
andere waren (bijna)
bankroet. 



Vrijdag 19 juli
Vrijdag avond moesten we tussen 6 en 7 de spullen

bij Vergeer Kaas inleveren. We kregen toen ook het mooie roze
kampshirt met een olifantje er op en roze beenwarmers. Het shirt
en de beenwarmers moesten we natuurlijk in de kerk ook weer
aan.

Zaterdag 20 juli
Om 8 uur zat iedereen in de kerk
en gingen we natuurlijk weer die
leuke liedjes zingen. Daarna ston-
den de bussen al klaar. Wij zaten
samen met de junior gidsen in de
bus. Het was een eindje rijden
naar Mook, maar rond half 11
waren we er aangekomen. We
zaten op een veldje dat “de Jungle”
heette. We moesten allemaal onze
spullen mee sjouwen en ook de palen, kookkisten en tenten. Toen
alle tenten en keukens stonden gingen we wat eten. We kregen
soep en broodje knakworst. 's Avonds wilden we een bosspel gaan
doen, alleen dat kwam er niet van. Toen we op weg waren naar
een veldje kwamen we een graf tegen met een houten kruis er bij.
Niemand had meer zin om het spel te doen en Dennis wist niet
meer waar dat veldje was. We zijn toen terug gegaan en hebben
nog wat gedronken en zijn toen gaan slapen.

Zondag 21 juli
Zondag ochtend werden we wakker gemaakt met het leuke liedje
van kinderen voor kinderen - wakker met een wijsje. Iedereen werd
er chagrijnig van!: We hadden wel lekker uitgeslapen. Na het ont-
bijten hadden we nog een tijdje voor ons zelf en daarna moesten
we bij de leiding komen. We werden geroepen met een grote toeter
die 3 keer toeterde. Er werd verteld dat we een kampdans moesten
leren om ons dans-insigne te krijgen. En we moesten ook nog een
eigen dansje maken.

KAMPVERSLAG 2008



De kamp dans was op het nummer Don't Stop Never Give Up - S Club 7.
Aan het einde van die middag gingen we een ruilspel doen met de junior
gidsen. Je moest producten kopen bij een post en dan weer verkopen.
Uiteindelijk moest je zo veel mogelijk geld hebben. Na het spel gingen
we weer soep met broodje knakworst eten bij de junior gidsen, wat heel
lekker gekookt was door de leidings. 

Maandag 22 juli
We werden weer wakker met hetzelfde liedje als de dag daarvoor.
Vandaag moesten we hike gaan lopen. Dennis en Brenda gingen de hike
nog een keer controleren. Rond 2 uur gingen we lopen. We werden in 2
groepen verdeeld en de een vertrok een half uur eerder dan de ander.
Het was onwijs slecht weer en koud. We zijn door een dorpje gelopen.
De leiding stond steeds bij een post met iets te drinken en te eten. Er
waren een paar meisjes met de auto terug gegaan, omdat ze pijn enzo
hadden. 
's Avonds kwamen we weer aan op het kamp terrein, we gingen nergens
overnachten omdat het te slecht weer was. Om half 10 hadden we avond
gegeten. Later op de avond gingen we het bos weer in, om te kijken bij
het graf. Er lag toen een doosje met een kettingslot er omheen. Die kon
je er zo afschuiven en er zat een dagboek in van een vrouw die Andrea
heette. Er stond in dat ze werd mishandeld door haar man Victor, en ze
een andere man had ontmoet waar ze verliefd op werd, Chris. Victor had
Chris vermoord toen hij daar achter kwam. We hadden deze avond ook
candellight. Dan kon je gedichten maken en die werden dan 's avonds bij
het kampvuur voor gelezen.

Dinsdag 23 juli
Dinsdag hebben we uitgeslapen tot een uur of half 1. Daarna was het
toch wel tijd om er uit te komen. We hebben deze dag niet zo veel
gedaan. Het was erg mooi weer, dus gingen we op het grasveld de
kampdans nog een keertje oefenen. Ook moesten we beginnen met het
bedenken van onze eigen dansjes. Daar zijn we de hele dag mee bezig
geweest. 's Avonds zaten we bij het kampvuur liedjes te zingen en toen
kwam Victor opeens langs. Hij begon te schreeuwen dat we ons niet met
zijn zaken moesten bemoeien en dat het ons volgende keer gidsen zou
kosten. Iedereen was zich helemaal doodgeschrokken toen hij opeens
uit het niets opdook. 



Woensdag 24 juli
Vandaag gingen we naar het zwembad in Nijmegen. Het was erg groot
en leuk. Het was wel een heel eindje fietsen, maar dat hadden we er wel
voor over. Er was in het zwembad van een aantal mensen nog wat geld
gestolen… Toen we terug kwamen gingen we eten en 's avonds cande-
laaien bij de senior verkenners. Er zat een briefje bij van Andrea, dat we
naar de Mookerheide moesten komen na de candellight. Toen we daar
waren zat ze op de grond te janken. Verderop zat Victor en hij had veels
te veel gedronken. We moesten hem bespieden van Andrea om te kijken
wat hij aan het doen was. Toen kwam hij opeens uit z'n tentje en toen
gingen we keihard wegrennen. Er vielen er nog een paar om… Hierna
zijn we naar het kampterrein gegaan en hebben nog wat gedronken en
toen naar bed.

Donderdag 25 juli
Ook vandaag hebben we uitgeslapen en daarna gingen we naar de stad
in Nijmegen. We hebben lekker geshopt en daarna een ijsje gegeten bij
de Burger King. Maureen liep de hele tijd met de Burger King Kroon op
haar hoofd en dacht dat ze de koningin was. Ook de leiding had een
kroontje opgezet. Toen we weer terug gingen naar het kamp gingen we
eten. 's Avonds gingen we zonder de senior verkenners candellight doen.
Maar na een paar gedichten kwamen ook een paar van hen bij ons
kijken. Toen het afgelopen was en iedereen naar z'n bedje wilde gaan,
lag er naast de grote tent een bijl en een mes in de grond. Met een grote
plastic zak er naast met een briefje eraan. Op dat briefje stond; Nu zijn
het nog jullie spullen,maar als jullie zo door gaan gebeurt hetzelfde met
jullie. Van bijna iedereen zaten er spullen in die plastic zak; een sok, een
riem, snoep enz. Toen iedereen naar z'n bed ging had iedereen het idee
dat er iets niet klopte. En ja hoor. Na een uurtje ongeveer stond er een
man naast onze tent,die zei; kunnen jullie de rits even opendoen? Dus
Debra uit der bed. Ineens zei hij; Ik ben Chris. Hij vroeg of we meegin-
gen Andrea te bevrijden,want hij wist wat we moesten doen. Dus wij gin-
gen met hem mee naar het bos toe. Daar was Andrea vastgebonden aan
een boom en werd mishandeld door Victor. Wij moesten kaarsjes bij een
boom gaan zetten 1 voor 1 zodat de kracht van Victor minder werd, en
zodat Chris weer sterk werd. Toen we klaar ware moesten we Andrea
bevrijden. Daarna kwamen er allemaal rare geesten achter ons aan,en
renden we ons helemaal dood. Toen ze weg ware liepen we terug met
Andrea en Chris. We gingen nog even wat drinken en daarna lekker
slapen!



Vrijdag 25 juli
Vandaag mochten we niet zo lang
uitslapen want er moest van alles
opgeruimd worden en de bonte
avond- dansjes moesten nog afge-
maakt worden. Na alle
keukens/tenten en  je eigen
spullen opgeruimd te hebben
kreeg elk groepje omstebeurt de
radio voor een uur. Voor de rest
hebben we deze dag lekker
gezond op het veldje. 's Avonds gingen we pannenkoeken bakken
met alle spullen die we nog hadden. Daarna gingen we bonte
avond doen. Er waren groepjes van 4 die een dansje hadden. En
de leiding had ook nog een liedje gemaakt over ons allemaal. En
Anna, Femke, Lisa, Angela, Debra, Michelle, Laura en Thirza had-
den ook nog een liedje voor de leiding gemaakt.Daarna gingen we
naar de senior verkenners bij het kampvuur zitten. Hans had nog
even geregeld dat 3 stelletjes gingen ''trouwen'' met taart en al.
Ook gingen we rond een uur of 3 nog even een soort speurtocht
door het dorpje daar doen. Wat heel kort duurde. Daarna iedereen
weer bij het kampvuur en de leiding haakte langzaam af,maar wij
konden nergens slapen,dus opblijven moest wel! 

Zaterdag 26 juli
Deze ochtend was iedereen brak want niemand had geslapen die
nacht. Om de beurt kregen we ons 'dipje.'Maar toch moesten alle
spullen weer naar voren gesjouwd worden want de leiding was
natuurlijk hartstikke fit! Na alles opgeruimd te hebben stonden de
bussen al klaar en konden we instappen. De terugreis ging heel
snel want bijna iedereen sliep. In Reeuwijk aangekomen werd
iedereen wakker en stonden de papa's en mama's al weer te
wachten.

Leiding bedankt!
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December :
12 groepsraad
12 oud papier dorp
13 oud papier brug

Januari :
9 groepsraad
9 oud papier dorp
10 oud papier brug

Februari :
13 groepsraad
13 oud papier dorp
14 oud papier brug

Maart :
13 groepsraad
13 oud papier dorp
14 oud papier brug
1-7 Jantje Beton Collecte

April :
10 groepsraad
10 oud papier dorp
11 oud papier brug



     Verhuur  en  Handel  Verkleij     
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Randenburgseweg 11
2811 PR Reeuwijk

Mobiel: 06-28852799

Wij kunnen het afval bij u ophalen of u kan het
bij ons komen brengen.

Ook voor het leveren en leggen van betonplaten.
Tevens voor zand, grond, grind en kiep-

/kantelbakken.

Voor   al   uw   afvalstoffen


