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Welkomstwoord van de voorzitterWelkomstwoord van de voorzitterWelkomstwoord van de voorzitterWelkomstwoord van de voorzitter 
 
Beste leden en hun ouders, 
 
De eerste Beelaerdier van het nieuwe seizoen is er weer. Er is de 
afgelopen weken heel veel gebeurd, maar daar gaan vast nog anderen 
over schrijven. Ik heb eens nagedacht om daar waar Scouting voor staat 
eens in een nieuw jasje hijsen 
 
SCOUTING  
 
SportSportSportSport -  Scouting is geen sport, maar we zijn wel sportief!  Door iedere 
week verschillende activiteiten aan te bieden blijft het afwisselend. Het 
kan dan wel eens zijn dat er een week net iets gedaan wordt dat niet zo 
heel erg leuk is. Niet getreurd de week erop is er altijd weer iets anders! 
 
Carriere Carriere Carriere Carriere - Van de elf mensen die op de maan zijn geweest hebben er 10 op 
scouting gezeten. Als scout kun je het ver schoppen!          
 
Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor - Tegenwoordig is het helemaal hip om met het werk in het kader 
van een teambuilding activiteit in de natuur te banjeren. Scouting biedt 
dit soort activiteiten wekelijks in het programma aan, helemaal hip dus! 
 
Uitdagend Uitdagend Uitdagend Uitdagend - Door kinderen uit te dagen tot net iets meer, dan wat zij al 
kunnen, bouwen zij voor het hele leven zelfvertrouwen op 
 
Training Training Training Training - Door regelmatig activiteiten te herhalen kun je jezelf 
verbeteren. Het 5de zelfgemaakte stokbrood smaakt veel beter! 
 
InzetInzetInzetInzet - Bij Scouting kan er ontspannen worden maar de inzet hoeft er 
niet minder om te zijn 
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NieuwNieuwNieuwNieuw - Ook Scouting gaat mee met zijn tijd, onze website is alweer 
vernieuwd (www.scouting-bvb.nl)   
 
GewichtGewichtGewichtGewicht - Op dit moment is 14 procent van de kinderen te zwaar. 
Regelmatig hoor ik leden, of hun ouders waarom wij een stuk gaan 
fietsen, of gaan wandelen. Hoewel het voor Scouting geen primaire 
doelstelling is wat aan het gewicht te doen, heeft het wel de doelstelling 
maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, dat beetje extra beweging is 
toch juist een pré !  
 
Met vriendelijke groet, 
Chantal Vermeiden 
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BeversBeversBeversBevers    
    
Hallo allemaal, 
 
Nog voor de zomervakantie hebben de bevers 
een weekend gehad. Dit weekend stond geheel in 

het teken van de voorvader van lappezak. In dit weekend hebben de 
Bevers allemaal toffe activiteiten en spelletjes gedaan.  
 
In het nieuwe seizoen hebben de Bevers afscheid genomen van een 
heleboel kinderen die over gingen naar de Puppies en de Esta’s. Gelukkig 
was alweer een week later een nieuwe lading kinderen die een ontzettend 
leuke tijd tegemoet gaan bij de Bevers. Kortom, het belooft een leuk en 
gezellig jaar te worden. 
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PuppiesPuppiesPuppiesPuppies    
 
Jallahi!  
 
 
De Puppies 
 

Eindelijk was het zover. Op zaterdag 29 september werd het wel beloofde 
cirkelspel gehouden in Hoogvliet op de locatie het Ruigebos. Het weer zag 
er redelijk goed uit; het was bewolkt maar er was ook zon. 
  
We gingen met alle groepen met een groene scoutingblouse het cirkelspel 
spelen. Er werd eerst een toneelstukje met de ridders opgevoerd. Er 
waren totaal drie ridders ieder met hun eigen kleur wat overeenkwam 
met de spellen die werden gespeeld in het bos. Zo was er spijker slaan 
want in de middeleeuwen verveelde ze zich als ze niet hoefde te vechten. 
Zo is het spijker slaan ontstaan. Zo was er ook een spel toren bouwen 
van meel of over een touw lopen tussen de bomen natuurlijk onder 
begeleiding van een leiding. Want er kan  altijd wat mis gaan. Maar 
gelukkig is alles goed gegaan er zijn dit keer in de strijd geen gewonden 
gevallen. Vroeger was dat wel anders dan kwamen er wel eens ridders 
terug van het slagveld die wel gewond waren. 
 
In de loop van de middag waar de weergoden ons niet meer zo goed 
gezind want het begon te regenen en  werden we wat nat. Maar ondanks 
dat kijken we terug op een geslaagde dag met alle kinderen. 
   
Groetjes Tha  Johan de Hooge 
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Esta’sEsta’sEsta’sEsta’s    
 
Na een fantastisch kamp in een gammel clubhuis 
zijn we weer begonnen aan een nieuw scouting 
seizoen. We moesten afscheid nemen van Isabeau, 
Eline, Ilse en Amelie die weer vertrokken zijn uit het 
Land van Esta. Maar ook bracht het Kind met de 

Hoge Hoed weer nieuwe meiden van de Bevers en van de wachtlijst. Ook 
Esro heeft afscheid genomen tijdens kamp; we zullen hem wel missen 
hoor!!! Inmiddels hebben we al weer veel leuke en vooral bijzondere 
opkomsten gehad. Zo zijn we met de trein naar Rotterdam geweest om 
de hoge wolkenkrabbers te bezoeken. Ook hebben we weer mee gedaan 
aan het Cirkelspel van de regio en zijn we voor dierendag naar de 
kinderboerderij geweest. Ook de komende periode staat er weer genoeg 
op het programma, zoals de Ruige Biesbosch Tocht, zwemmen en 
Sinterklaas.  
  
Groetjes van de Esta leiding, 
 Esmieke, Espy, Esger en Esther 
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Ingezonden briefIngezonden briefIngezonden briefIngezonden brief    
 
Een paar weken geleden was er een man in onze speelgoedwinkel in Biloela 
qld Australië en hij had het over de Jamboree. Ik zei: "Kijk of je de 
Beelaerts van Blokland kan krijgen en doe ze de groeten". En later dacht 
ik: "Ze hebben misschien wel een website" en zodoende ben ik nu aan het 
typen. Langzaam lezen want ik typ met 2 vingers.  
  
Ik ben Aart Kooiman en was op jullie scouting vanaf ongeveer 1970 tot 
na 1980. De eerste hopman en akela waren J.Paret of zo iets. Daarna 
kwam hopman Schouten, hij was geloof ik een gemeente ambtenaar. Er 
waren ook wat jongens van Van Hees waarvan Otto de oudste mij van 
mijn watervrees afgeholpen heeft, waar ik hem nog steeds dankbaar voor 
ben. Het gebouw was naast het voetbalveld. Is dat nog steeds zo?  
  
Ik ben in 2000 met vrouw (wij 40 jaar oud) en 3 kids (10, 12 en 14 jaar) 
naar Australië vertrokken waar we een speelgoedwinkel hebben gekocht. 
Het is hier altijd mooi weer en als jullie willen kom je maar een keer in de 
tuin logeren (het is wel een eind fietsen!).  
  
Dit was het voor nu. Hebben jullie nog steeds thee uit die vieze Biotex 
bekers met een droog kaakje? Toe maar het kan niet op! Wat ik ook heel 
mooi vond was het eindigen elke zaterdag met het lied "God roept ons 
broeders tot de daad"... Ik hoop dat jullie dat nog steeds doen. Pas op 
voor kangaroes!!!!  
  
Groeten Aart 
  
(Ik was van Rijsoord) 
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WelpenWelpenWelpenWelpen    
 
 

Na de overgang zijn de welpen begonnen met een 
nieuwe grote en heel gezellige groep! Wij hebben 
super veel zin in dit top jaar! 
 

Wij zijn begonnen met een opkomst stokbrood bakken. Maar dit deden we 
niet zoals altijd, we hebben namelijk ook Kruidenboter gemaakt, met een 
aantal welpen zijn we bezig gegaan met de kruidenboter, terwijl de rest 
het deeg voor het brood maakte of met het vuur bezig was. Dus vraag de 
welpen ook eens of ze willen helpen in de keuken want het is gebleken dat 
ze dat heel goed kunnen. 
 
De welpen hebben net als alle andere Speltakken zich voorbereid op de 
JOTA. Na de Fotomiddag, over het geweldige kamp, zijn de welpen samen 
met de Puppies aan de gang gegaan met spellen over contact leggen, 
communicatie en Frequentie. Na een korte uitleg over frequentie hebben 
de puppies en de welpen het wel een beetje door.  
 
We hebben een hoop leuke spellen gedaan. Ook het spel met Ruis. De drie 
groepen hebben allemaal een andere taak, de eerste groep probeert een 
boodschap door te geven. De tweede groep is de ruis zorgt er voor dat 
de derde groep heel goed door hun geschreeuw heen moeten luisteren 
naar de boodschap. Want ook bij de JOTA kan het goed zijn dat er ruis 
is. Nadat alle puppies en welpen geen stem meer over hadden kon de 
leiding vertellen over wat er precies ging gebeuren met de JOTA. Ook was 
het voor de leiding wat lastig omdat na 16 jaar geen JOTA ook maar 
weinig leiding nog wist wat er te gebeuren stond.  
 
 

De welpen! 
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Vanuit de Stichting……….Vanuit de Stichting……….Vanuit de Stichting……….Vanuit de Stichting……….    
 
Het bestuur van de stichting is weer druk in de weer geweest de 
financiën en het gebouw in topconditie te houden. 
 
 Zoals u natuurlijk gelezen heeft is de Jota toren op het clubhuis 
gevallen. Dit brengt weer het nodige werk met zich mee. Verzekering, 
contact met de politie en gemeente, aanschaf van nieuwe palen. Het 
meest trieste is ,dat wij moeten uitgaan van kwade opzet van buitenaf. 
Een zinloze en gevaarlijke actie.  
 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Deze zomer heeft voor de 
tweede keer een andere scoutinggroep bij ons hun zomerkamp gehouden. 
Het ging om een groep uit Hellevoetsluis. Behalve een leuke 
huuropbrengst hadden we ook een superschoon clubhuis om ze in te 
ontvangen. Twee vliegen in 1 klap.  
 
Natuurlijk zijn de financiën altijd belangrijk en in het kader van alle 
kostenstijgingen hebben we in de laatste vergadering dan ook moeten 
besluiten om de contributie iets te verhogen. Zoals altijd zijn we dan ook 
hard op zoek naar ouders die willen helpen met het onderhoud zodat we 
de kosten van het onderhoud zo laag mogelijk kunnen houden. Achter de 
schermen word heel veel gedaan. Het groenonderhoud ,de nimmer 
aflatende stroom van klusjes ,teveel om op te noemen. 
 
Voor al deze mensen :Petje af voor jullie inzet !Voor al deze mensen :Petje af voor jullie inzet !Voor al deze mensen :Petje af voor jullie inzet !Voor al deze mensen :Petje af voor jullie inzet !    
    
Heeft u geen tijd over om in de scouting te steken,dan kunt u wellicht 
helpen via sponsoring. Adverteren in de Beelaerdier . U kunt straks weer 
inschrijven voor de heerlijke kerststollen. Maar ook sponsoring in natura 
van materialen of eten bij een grote activiteit. Alles is mogelijk. Wellicht 
voor u eigen bedrijf of het bedrijf waar u werkt. Na de val van de Jota 
toren zijn we ook op zoek naar stevige spanbanden. Wellicht weet u 
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iemand of een bedrijf die ons daarbij kan helpen. U kunt ons daar altijd 
over bellen/mailen of de leiding aanspreken. 
 
Met elkaar kunnen we helpen deze enthousiaste ploeg in topconditie te 
houden 
 
Helmi van Helden 
Stichtingsvoorzitter 
Tel 0180-611970 
privé@kraimatextiel.nl 
 

 

Wil jij ook eens wat schrijven voor de Wil jij ook eens wat schrijven voor de Wil jij ook eens wat schrijven voor de Wil jij ook eens wat schrijven voor de BeelBeelBeelBeelaerdieraerdieraerdieraerdier????    
 
Altijd staat de Beelaerdier vol met belevenissen van de speltakken 
geschreven door jullie eigen leiding. Maar lijkt het jou nou ook eens leuk 
om zelf wat te schrijven voor de Beelaerdier, dan kan dat! Hieronder 
hebben wij wat ruimte opengelaten en lees jij misschien straks wel je 
eigen verhaal terug in de Beelaerdier! 
 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
  Naam:………………   Speltak: ……………… 
 
 
Je kan je stukje inleveren bij je eigen leiding of direct aan één van de 
redactieleden.    
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VerkennersVerkennersVerkennersVerkenners    
 
 
Beste Verkenners, ouders en andere lezers 
 
Afgelopen weken hebben de verkenners weer 

een begin gemaakt van het nieuwe jaar. Zo zijn er 4 patrouilles en hebben 
wij een geheel nieuw kader. Zo is er al een kaderweekend geweest waarin 
de taken en plichten van kaderleden worden besproken. Zo weten alle PL’s 
en APL’s hoe zij hun patrouille moeten leiden en bijsturen. Daarnaast 
hebben wij dat weekend ook met het kader een geocaching tocht gehad. 
Dit betekent dat je doormiddel van een GPS-ontvanger naar het 
volgende punt loopt dat staat aangegeven op je schermpje. 
 
Ook hebben wij afscheid genomen van Aad als leiding met de verkenners. 
Om Aad echt het middelpunt van de middag te laten worden hebben wij 
een spel bedacht waarbij de verkenners Aad het bos uit moesten dragen. 
De leiding daarin tegen wilde Aad in het bos houden waardoor je 
taferelen kreeg waarbij iedereen aan Aad zat te trekken. Na deze middag 
was het officieel voor Aad de laatste opkomst maar hij heeft al kenbaar 
gemaakt dat hij nog wel eens een zaterdag zou langskomen. 
 
Voor de komende tijd hebben wij ook weer een hoop leuke dingen op het 
programma staan. Zo zullen wij weer echt eens aan de slag gaan met 
pionieren, zullen er weer een boel surprises worden gemaakt omdat 
Sinterklaas op bezoek komt en natuurlijk nog veel meer. 
 
 

Groetjes 
  De verkenners leiding 
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Scouting Truien  te koopScouting Truien  te koopScouting Truien  te koopScouting Truien  te koop    
    

Er zijn nog 15 unieke scoutingtruien gevonden. 
Het gaat om de  trui met knoopjes en kraag   

met het beelaerts v blokland logo . 
Maat : Medium 

Kleur : donkergroen met minimale verkleuring 
 

Prijs : €    5.00 pst5.00 pst5.00 pst5.00 pst....    
 

Af te halen en te betalen bij :Erik van Meulen 
Of overmaken op giro :2078816 

t.n.v. Scouting Beelaerts v Blokland met 
vermelding voor wie de trui is. 

 

Op =op !!!!!!!Op =op !!!!!!!Op =op !!!!!!!Op =op !!!!!!!    
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RoRoRoRowanswanswanswans    
 
 
De afgelopen weken zijn de vrolijke 
Rowans (zonder Sjoerd H, Sjoerd M en 
Kimberly) heel actief geweest. Er zijn wel 
7 Rowans overgekomen, dus het is nu 
een volle bak. Wij hebben de eerste 

opkomst vergaderd over de rest van het jaar. Ook hebben wij een 
voorzitter (Jimmy), secretaris (Marthe) en een penningmeester (Josse) 
gekozen. De stemming was heel spannend, aldus Marthe. 
 
De week erna hebben we geklommen in de klimhal te Rotterdam. Een leuke 
en gezellige middag met veel activiteiten. De week daarna hebben we een 
ruilspel gedaan. We moesten dingen ruilen aan de deuren. Het was een 
lekker resultaat (letterlijk en figuurlijk) aan het einde van de middag.  
 
De week daarna begonnen we op vrijdag aan de omgevallen toren. Vrijdag 
avond hebben we een paar knopen gelegd en daarna een gezellige nacht 
gehad. De volgende dag hebben wij weer verder gebouwd, allemaal onder 
leiding van Remco. (Even de complimenten!) 
 
Als laatste willen wij nog even toevoegen dat we een super kamp hebben 
gehad in Italië. Daarom hebben wij hieronder nog een paar wist-je-datjes 
voor jullie: 
 
Wist je datWist je datWist je datWist je dat: 
… je volgens Roxan van rennen dun wordt? 
… Remco een aantrekkingkracht voor koeien heeft? 
… er een nieuwe ochtendgym oefening is bedacht? 
… en dat deze oefening vooral door Sjoerd van Meulen werd 
uitgeoefend? 
… dat beekwater erg koud is? 
… Remco douchen onder een waterval relaxt vindt?! 
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… Marthe ook boven in de bergen gilt? 
… Wiebe nu in training is om over 3 maanden vader te worden? 
… Lesley, Koen en Marthe ziek zijn geweest? 
… maar ook (gelukkig) weer heel snel beter waren? 
… we een superkamp hebben gehad? 
… Jimmy er soms uitziet als een leger commando? 
… Alexander 3 keer de bergen op fietste, omdat hij het naar beneden 
rijden zo leuk vind? 
… Marie-Louise, Lesley, Jimmy en Koen heel veel bergen naar beneden 
hebben gerent? 
… Marie-Louise als enige vrouw het koude water is in gegaan? 
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VrijetijdshoekjeVrijetijdshoekjeVrijetijdshoekjeVrijetijdshoekje    
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 KleurplaatKleurplaatKleurplaatKleurplaat
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HobbitstamHobbitstamHobbitstamHobbitstam    
    
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 
oktober was het eindelijk weer zover, 
de jaarlijkse dropping hike vond dit 
keer plaats en Stiphout en er is 

weer een heleboel gelachen, gelopen en gedaan. 
 
Maar voordat zo’n dropping hike kan plaatsvinden moet er altijd nog een 
heleboel organisatorisch werk worden verricht. Zo moet natuurlijk altijd 
de locatie worden gekozen (die tot het laatste moment geheim blijft), 
maar worden ook de routes gemaakt en uitgewerkt. Deze routes 
verschillen niet veel met de dingen die je leert vanaf je verkenners tijd en 
daarom is de dropping hike voor iedereen toegankelijk en bovendien 
ontzettend leuk. 
 
Tijdens het weekend hebben de deelnemers vele posten gezien (zolang ze 
maar de juiste route liepen) en hebben daar spelletjes gedaan. Deze 
spelletjes lopen uiteen tot het maken van een eigen cocktail en het 
schieten met pijl en boog. Leuk om te zien is dat sommige kandidaten 
zo’n prestatiedrang hebben dat ze besluiten delen te rennen, namen 
zullen wij niet noemen… 
 
Aan het einde van de dag hadden wij nog een ingewikkeld eindspel voor de 
deelnemers klaarliggen wat de kers op de slagroom vormde. Na dit de 
dropping hike van 2007 er (helaas) al weer op, maar wees gerust, 
volgend jaar zal er weer één plaatsvinden. 
 
Tot slot nog een paar foto’s op de volgende pagina; 
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Lidmaatschap & contributie informatie:Lidmaatschap & contributie informatie:Lidmaatschap & contributie informatie:Lidmaatschap & contributie informatie:    
    
Lid worden??Lid worden??Lid worden??Lid worden??    Beëindiging lidmaatschap:Beëindiging lidmaatschap:Beëindiging lidmaatschap:Beëindiging lidmaatschap:    

Uw kind mag een paar keer 
meedraaien met de juiste speltak. 
Bevalt het nog steeds! Dan kunt u 
aan een leidinggevende van die 
speltak een aanmeldingsformulier 
vragen en weer retourneren 

Geef de beëindiging schriftelijk door 
aan de leden- en contributie- 
administratie, tenminste éééééééén n n n 
maandmaandmaandmaand voordat een nieuw kwartaal 
ingaat. Stel ook de leiding van de 
speltak waarbij uw kind meedraait 
op de hoogte 

Contributie:Contributie:Contributie:Contributie: Redactieleden:Redactieleden:Redactieleden:Redactieleden:    

De contributie is 26 euro/kwartaal. 
Deze kan overgemaakt worden via 
automatische incasso, het 
benodigde formulier wordt met het 
aanmeldingsformulier verstrekt. 

Sjoerd van Meulen 
Jorien Walraven 

    
De Beelaerdier is het groepsblad van de scoutinggroep Jhr. Beelaerts 
van Blokland. De Beelaerdier komt 4 maal per jaar uit in een oplagen van 
175 stuks. De Beelaerdier wordt verspreidt onder leden, aspirant-leden, 
oud-leden, sponsors en adverteerders. 


