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Eindelijk was het zover, 25 januari 2014. Een aantal Welpen toog 

met zijn papa of verzorger richting blokhut om een weekend vol 

ontberingen aan te gaan. Eén Welp was zo dapper om zelfstandig 

mee te gaan. Petje af hoor!  

 

Ook het thuisfront beleefde veel voorpret en ongeloof, omdat ze 

zich hun man, echtgenoot of vriend niet voor konden stellen op 

een matje op de grond en ver verwijderd van afstandbediening en 

luxe verzorging. Bepakt en bezakt (wat je allemaal niet nodig denkt 

te hebben voor een nacht) kwam iedereen netjes op tijd in 

Waalwijk aan. Nog wat gespannen gezichten bij het wachten voor 

het gebouw maar dat was van korte duur. Bij de aanblik van de 

ruimte waarin geacht werd te slapen en te leven, voelde en zag je 

iedereen zichtbaar ontspannen. Al was er een, die het zonder kussen echt niet dacht te overleven. Gelukkig is de afstand 

Waalwijk en Oosterhout niet zo groot. Een beetje gegiechel bij het openen (Oei het is toch wel serieus) maar toen onze 

eigen Vlag dapper aan het wapperen was, kon het weekend eindelijk echt beginnen.  

 

Wat doe je als je uit Oosterhout komt? Eerst eten! Goed gevuld 

konden we aan het sportieve deel van het weekend beginnen; 

zwemmen in Den Bosch in het Sportiom. Het werd al heel snel 

duidelijk hoe het met de conditie van de papa’s / verzorgers was 

gesteld, want het duurde niet lang, voordat de meeste papa’s alleen 

in het bubbelbad te vinden waren. Hoor je normaal gesproken alleen 

van de kinderen of we nog niet naar huis gaan, in dit geval, je raadt 

het al…….kwam het van de papa’s / verzorgers. De kinderen vonden 

het echt gaaf, dus hebben we de hele middag gezellig doorgebracht 

in het zwemparadijs. Aangekomen in ons onderkomen kon iedereen 

smullen van de patat, kroketten en frikadellen. Natuurlijk ontbraken 

de sausjes (ook Akela’s curry!) en appelmoes niet.  

 

Is er iets leuker dan een dropping op kamp? Jawel,….. een greppeltocht in de regen! De bedoeling van een greppeltocht is, 

dat je niet gezien mag worden door de leiding omdat je anders teruggebracht wordt naar het beginpunt. Balou zette 

iedereen netjes af met de vrachtwagen en het lopen kon beginnen.  

 

Laat in de avond kwamen de eerste Welpen binnen. Nat, koud, moe, mopperend. Gelukkig was het binnen warm en droog 

en was er warme chocomel. Even omkleden, de eerste binnenkomers konden nog onder een warme douche (sorry 

laatkomers!) en toen gezellig bij elkaar. Een muziekje, een drankje, een hapje en een spannend spel; Weerwolven, wat tot 

ruim na middernacht duurde. Tijd voor de Welpen om hun slaapplekje op te zoeken.  
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Ochtendgymnastiek, moet dat nu echt? Ja, Chil was er helemaal 

klaar voor! Na zo’n training was er natuurlijk een welverdiende 

lunch. Het was goed weer om naar de Drunense duinen te gaan en 

wat is nu leuker dan Levend Stratego. Volgens mij was dat meer in 

het straatje van de papa’s/verzorgers want ineens werd iedereen 

bloedfanatiek. Alsof hun leven ervan af hing. Jammer genoeg 

komen aan alle leuke dingen een eind, zo ook aan het weekend. 

Terug op de blokhut moest er worden opgeruimd en voordat we 

naar huis gingen werd er eerst gegeten!  

 

Hati 

 

 
De kerststerren actie van 2013 was weer een succes. 
Veel leden zijn langs de deuren gegaan in Oosterhout om 
de kerststerren te verkopen. Ook familie leden steunden 
onze welbekende december actie.  
15 leden hebben 15 of meer kerststerren verkocht en 
hebben de unieke kerstbadge gekregen voor op het 
uniform.  
Dankjewel voor alle kanjers die hebben meegedaan aan 
deze actie! Onze leden kunnen weer leuke activiteiten 
blijven doen.  
Extra dank aan vader Theo en vader Mark die in totaal 
375 kerststerren hebben verkocht bij hun werkgever. 
 
 

 

Zaterdag 4 januari deden we mee met stappen stampendag. We gingen een speurtocht 

lopen in kleine groepjes. In mijn groepje zaten allemaal  bevers; Loes, Emma, Tijn, 

Simon en ik. Bij het Brabants Bontje hebben we drinken en een spekje op. De route was 

best moeilijk en we werden  ook een beetje moe. Maar we zijn echte Bikkelbevers en 

we hebben de hele tocht gelopen. Toen we weer bij de blokhut waren hebben we 

lekker stamppot met worst op. Of alleen een worstje. Jammie!! Na het eten mochten 

we ook nog bij het kampvuur marshmallows roosteren.  

Het was leuk!  

 

Groetjes, Vieve 
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Onze nieuwe bevers zijn:  Emma,  Rena, Luka en Luca   

 

De nieuwe RikkiTikkiTavi welpen zijn: Lois, Tyge, Emma en Felipe  

 

Peter is lid geworden van het ondersteuningsteam.  

 

Veel nieuwe uitdagingen gewenst voor jullie!  

 

 

 

Wat vinden onze Maatschappelijke stage lopers van hun stage: 

 

Mick vond de stage leuker dan verwacht, zijn beeld bij de Scouting 
was voor de stage niet zo positief. Maar nu hij deze stage heeft 
afgerond en kennis gemaakt heeft met de Scouting, is zijn beeld bij de 
Scouting in positieve zin veranderd. 
De kennismakingsavond was heel interessant, hij kreeg toen een 
beeld van wat zijn leeftijdsgenoten bij de Scouting doen. Het agenda's 
rondbrengen was leuker dan verwacht, zo laat op de avond komen de 
gesprekken pas echt los. Ook ging het agenda's rondbrengen sneller 
dan verwacht, want wanneer je goed samenwerkt ben je zo klaar. Al 
met al vond hij dat de stage een positieve invloed op hem heeft gehad 
en vond hij het fijn om met ons samen te werken.  
 
Luck terugkijkend op zijn stage heeft hij te maken gekregen met vele 
onderwerpen, zoals contact zoeken, contact houden, afspraken 
maken en nakomen. De kennismakingsavond was eerst wat onwennig 
maar toen de loempia's werden gebakken verliep de communicatie 
vanzelf. 
Toen de echte stage begon moesten de agenda's worden 
rondgebracht. Je zou zeggen fluitje van een cent maar dat was niet helemaal zo. Het was opletten 
en zoeken naar de juiste straten en opletten welke je had gehad. Overdag bezorgen is wel veel 
prettiger dan avonds in het donker. 
Hij kijkt terug op een leuke stage ook omdat hij het samen met zijn vrienden kon doen. 
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Wij bedanken alle leden/ouders/vrijwilligers voor de geslaagde Jantje Beton actie.  

Volgend jaar is de collecte van 2 t/m 7 maart 2015.  

Schrijf het vast in je agenda, altijd handig!.  

 

 

 

We hebben samen met alle speltakken geopend. Daarna werden we in groepen 

verdeeld. En met je groepje zijn we naar de stad gelopen. We verzamelden 

tegenover de jumbo, voor een vossenjacht! 

Ieder groepje kreeg een kaartje met alle vossen erop die je moest zoeken. Het was 

best moeilijk omdat sommige vossen niet op 1 bepaalde plek bleven en je moest 

het ook op een bepaalde volgorde zoeken. 

Mijn groepje had al snel de kerstvrouw gevonden.  Ook de 3 koningen en een 

herder konden we afstrepen op het kaartje. Toen het tijd werd om te verzamelen 

hadden we 1 vos nog niet gevonden. 

Toen iedereen weer op het plein bij de jumbo was zijn we weer naar de blokhut 

gelopen. Daar aangekomen stond er warme chocomelk en een lekkere eierkoek 

voor ons klaar . O,ja de kerstvrouw gaf ons in de stad ook iets lekkers! 

 

Groetjes van Noa,  welp rikki tikki tavi.   
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Het is waarschijnlijk erg lang geleden dat het Hanze College in Oosterhout zoveel kinderen in uniform binnen de muren 

heeft gehad, misschien wel nooit. Zo’n 200 bevers (bevers zijn kinderen van 4 t/m 7 jaar) met hun leiding uit de regio 

Scouting De Baronie waren daar bij elkaar voor de Beverwinteractiviteit 2014, zoals dat officieel werd genoemd. Voor de 

bevers zelf was het gewoon een hele leuke middag. 

 
Het begon allemaal met het verzamelen in de aula. Al snel was het een mooi gezicht met al die rode bloesjes met hier en 

daar een blauwe uitzondering van waterbevers. Wachten is niet de sterkste kant van kinderen tussen de 4 en 7 jaar, dus 

klonk het al snel als een kippenhok…totdat Fleur Kleur op het podium stapte en samen met Keet en Rebbel tot de 

conclusie kwamen dat het erg leuk is om kunst te maken, maar vooral als je dat samen doet. 

 

Iedere bever had een ketting gekregen met daarop de nummer van hun groep en nadat ze allemaal keihard het beverlied 

hadden gezongen, gingen ze samen met hun groepje en leiding naar de verschillende activiteiten door het hele 

schoolgebouw. Zo was er een workshop waar je een huis kon bouwen van stroken papier. Luuk van de St. Josef groep was 

druk bezig een driehoekig huis te maken en Niels, ook van de St. Josef groep, had eerst een haai gemaakt van papier en 

ging daarna een huis maken voor zijn favoriete dier. 

 

In de aula zelf werd er een gigantische stoelendans gehouden, en het gekke was: er ging nooit iemand af. Steeds gingen er 

meer en meer kinderen bij elkaar op schoot zitten, totdat het leek op een wedstrijdje beverstapelen! Iets rustiger, maar 

zeker ook creatiever, was het schilderen. Iedereen maakte zijn of haar favoriete dier en dus zag je overall vissen, dino’s en 

vleermuizen. Iris van de Lambertus groep was druk bezig alle hartjes in te kleuren die ze bij haar poes had getekend en  

 

Amy vertelde dat ze 100 kunstwerken op haar kamer had en dat dit er ook nog bij kwam. In de andere ruimte werd al net 

zo hard gewerkt. Sarah, van de Lambertus groep had een paard gemaakt wat over een bling-bling regenboog liep. Aan het 

eind van de workshop werden bij sommige bordjes alle kleuren gemengd waardoor camouflage kleuren ontstonden. 
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De twee gymzalen werden ook goed gebruikt. In de ene werd druk gepuzzeld door twee verschillende groepen. Het was 

een heel karwei om alle stukjes op hun plek te krijgen. Gelukkig kregen de bevers op tijd ranja met een koekje zodat ze er 

weer met nieuwe energie 

tegenaan konden. In de 

andere gymzaal was een heel 

apenkooi traject uitgezet en 

daar was een bom ontploft. 

Allerlei attributen lagen 

verspreid en moesten een 

voor een weer worden 

verzameld. Gelukkig waren de 

bevers met een grote groep. 

 

 

Hoewel het niet voor alle bevers direct duidelijk was hoe dat stop 

motion werkt en je wel of niet met je handen op de tafel mocht, 

ontstond er na het zien van dit filmpje http://youtu.be/2YXcpp4X2Qs 

al snel ideeën hoe hun eigen filmpje er uit moest komen zien. Met hun 

bloemenketting met nummer werd het stop motion filmpje opgenomen. In het begin was het wennen, maar Tim van de 

scoutinggroep Rijsbergen had al snel onder de knie wanneer hij zijn ketting mocht verplaatsen en wanneer hij netjes een 

stapje naar achteren moest doen. Het resultaat hebben we nog niet gezien. We zijn heel erg benieuwd. 

 

Ten slotte was het weer verzamelen in de aula waar al heel wat mooie kunstwerken klaar lagen of nog lagen te drogen. 

Vieve van de Mariagroep had zo hard geschilderd, dat haar blouse bijna niet meer rood was, daarom had ze ‘m maar uit 

gedaan. Het was nog even wachten totdat Fleur, Keet en Rebbel weer op het podium kwamen. Na al die leuke activiteiten 

was het wel verwonderlijk dat de bevers nog drukker waren dan in het begin. Iedereen vond het leuk, de wave werd nog 

geoefend en gefilmd en daarna konden alle bevers, na af te sluiten met het beverlied,  met hun leiding of ouders weer 

naar huis….of ze bleven nog even voor een groepsfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://youtu.be/2YXcpp4X2Qs
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Sjoelen 

Spijker 

poepen 

Eierkoek 

versieren 

  Ballon 

trappen 

   Koek 

 happen 

Kranten 

   dans 

  Limbo 

 dansen 

Bever Emma 

   Mooist 

 verkleed 

Scout Mees 

   Mooist 

 verkleed 
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Tijdens opkomsten en kampen van alle speltakken van Scouting wordt regelmatig het 

bos bezocht. De ene keer hebben we een speurtocht en een andere keer gaan we 

bijvoorbeeld vlagverovertje doen of buskruit spelen. Deze opkomsten zijn erg geliefd 

bij de leiding en de kinderen. Helaas moet iedereen na een bezoekje aan het bos 

zichzelf controleren op teken. Het is belangrijk dat dit niet wordt onderschat of 

vergeten. Op onze website staat alle informatie over dit beestje. 

 

 
 

 

 

Voor onze eigen leden is er een mogelijkheid om de blokhut te huren.  

Stuur een email naar verhuur@scoutingmariagroep.nl vermeld de naam van 

degene die lid is.  

Jan neemt daarna contact met u op. 

 

 

 

 

 

 

Reageren?   Reactie's zijn meer dan 

welkom! 

Mail met de redactie: redactie@scoutingmariagroep.nl  

Mark en Lisette 

 

 

 

 

 

De jarige 

Jetten & Joppen 
 

In februari waren jarig:  

 

 3  Bram, Scouts  

 6  Olivier, Welpen  

12  Jason, Welpen  

14  Bloem, RTT  

17  Yris, Scouts  

21  Carmen, RTT  

22  Loes, Bevers  

24  Isabelle, Scouts  

25  Erik v d V, Pivo's  

26  Thea, Bevers/VVS  

 

De jarige van Maart zijn:  

 

 4  Tyge, RTT  

 6  Emma D, RTT  

13  Matthijs R, Scouts  

16  Roy, Pivo's  

20  Nick B, Bevers  

26  Jochem, Welpen  

26  Anja, Ondersteuningsteam  

30  Thomas, RTT  

 

De jarige van April zijn:  

 

 1  Gijs, RSA  

 2  Anita, Welpen  

 2  Jay, Welpen  

 3  Fleur, RTT  

13  Rens, RTT  

14  Stan, Bevers  

18  Daan, Scouts  

18  Sen, RTT  

24  Ellis, RTT  

27  Nick S, Scouts  

30  Tonnie, Bestuur 

 

Allemaal van Harte  

    Gefeliciteerd! 
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