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VOORWOORD VAN DE REDACTIE 

Voor je ligt weer een nieuwe Beelaerdier en zoals in het vorige voorwoord 
is beloofd is de Beelaerdier nu inderdaad veel dikker geworden. Natuurlijk 
staat kwantiteit niet garant voor kwaliteit, maar ik denk dat wij veel 
verschillende stukjes hebben binnen gekregen van mensen. Maar wat 
staat er dan zoal in deze nieuwe Beelaerdier?

Na een tijd van weggeweest is weer het stukje van de voorzitter 
teruggekeerd in de Beelaerdier. Chantal vertelt hierin kort wat voor 
belangrijke dingen ons in de toekomst te wachten staan. Ook zouden wij 
graag refereren naar het stukje over de klusdag. Hierin vertelt Rene wat 
zo’n klusdag nou precies inhoud bij ons op de scouting en blijkt het naast 
klussen ook gewoon een hele gezellige dag te zijn. Als jij je dus afvraagt 
of het iets is voor jou, of je wilt ook wel eens wat klusjes doen, lees vooral 
het stuk! En het wordt vanzelf allemaal duidelijk.

Ook wil ik namens de redactie de speltakken eens bedanken. Ik denk dat 
het één van de eerste keren is geweest dat wij alle stukjes op tijd binnen 
hebben gekregen (laatste stukje 2 dagen na de deadline vind ik nog op tijd 
aangezien het ook 2 weken kon zijn...) Dus top! Laten wij dit vooral zo 
volhouden.

Rest ons enkel nog het feit je veel leesplezier te wensen en ben je 
benieuwd wanneer de volgende Beelaerdier uitkomt? 25 april!

Groeten,
De redactie4    
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Beste scouts en ouders,

Het belooft weer een spetterend nieuw scoutingjaar te gaan worden. 
Met spetterend bedoel ik niet een jaar met regen maar met uitdagende 
scoutingactiviteiten.  Die uitdagende activiteiten worden natuurlijk 
door de leiding georganiseerd. Maar scouting is soms meer dan de 
zaterdagmiddag. Hieronder vast enkele data om in de agenda te noteren.

In de eerste week van maart collecteren we weer voor Jantje Beton. 
De ingeslagen weg van vorig jaar (doordeweeks ’s avonds collecteren) 
is ons (financieel) zo goed bevallen dat we dat dit jaar ook willen gaan 
doen. Financieel? We hebben altijd het streven om de contributie zo 
laag mogelijk te houden. De contributie in combinatie met twee acties 
(de kerststollen en Jantje Beton) lukt het ons om de begroting rond te 
krijgen. Wanneer ieder lid 1 keer 1 avond komt collecteren is dit haalbaar. 
De opgave briefjes zijn al uitgedeeld, en we verwachten dat ieder lid zich 1 
avond opgeeft. De avond is natuurlijk naar keuze! 

Op  28 maart en 15 mei organiseren we in samenwerking met Angela 
Brantjes (moeder van leiding Jan en Marie-Louise) EHBO-sessies. Op 
28 maart komen de algemene EHBO problemen aan bod. Hoe verwijder 
je een splinter, een teek, wat doe je met een vuiltje in het oog. Op 15 mei 
gaan we het hebben over het reanimeren. Niet alleen droge theorie, we 
doen ons best om het op een echte pop te kunnen oefenen. Dit alles is op 
verzoek van de leiding georganiseerd, maar ook ouders en andere leden 
zijn van harte welkom (graag wel even bij mij aanmelden.)

Op 8 april organiseren weer een ouderavond waarin u met al u vragen 
over het zomerkamp terecht kunt. Op 18 april moeten de deelnamebriefjes 
voor het zomerkamp worden ingeleverd. Dit lijkt misschien wat vroeg 
maar het vergt heel wat organisatie voordat de hele club op kamp kan. 

Mogelijk doen er verschillende speltakken mee met de “Rotterdam 
Jamboree”

Vijf dagen lang zal Rotterdam de ‘place to be’ voor alle Scouts uit de 
Rotterdamse regio’s en ver daarbuiten. Een boordevol programma zal de 
meivakantie vullen, dus blokkeer nu je agenda en kom, samen met zoveel 
mogelijk andere Scouts,van 29 april tot 3 mei 2009 naar Rotterdam!
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Rondom het thema ‘The World is your Neighbour’ worden álle grenzen 
verlegd. Deze echte Once in a lifetime experience zal het Kralingse bos 
op z’n grondvesten doen trillen. Speciaal voor jou en enorm veel andere 
Scouts die bij deze unieke Jamboree aanwezig zijn, zullen er op en rondom 
het water van de Kralingse plas veel bijzondere programmaonderdelen 
worden georganiseerd. Wat dacht je van een spectaculaire opening, 
bijzondere hikes, internationale contacten, spetterende wateractiviteiten en 
een aantal geweldige feestavonden. Uiteraard is de Rotterdam Jamboree 
er niet alleen voor Scouts en Explorers. Voor de Bevers en DWEKS is er 
een speciale dag op 2 mei 2009. 

Voor meer informatie kun je kijken op:  
http://www.rotterdamjamboree.nl
Via de speltakleiding worden jullie hier verder over geinformeerd. 

Wat hebben we nog meer te bieden? Lol, gezelligheid, werken met 
jongeren, (leren) organiseren, creatief denken, op kleine schaal een 
vrijwilligers organisatie besturen.
Spreekt dit je aan? We hebben een vacature voor een groepssecretaris. 
Vragen of zo enthousiast? Mail me !!!

Gro et,
Ch anta l Vermeiden, (chantal@vermeiden.net)
Groepsvoorzit ter.

STUKJE VAN DE VOORZITTER
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BEVERS
Hoi Bevers en andere geinteresseerde,

Hebben jullie ook een geweldige vakantie gehad? 
Met de bevers zijn we 2009 net als de meeste andere 
speltakken op het ijs gestart. Gelukkig was Fredy 
slee er met haar slee en konden we lekker glijden 
over het ijs. Na een uur spelen waren de meeste bevers toch wel een beetje 
koud geworden en zijn we binnen een lekker kopje thee gaan drinken. De 
week hierna hebben we allemaal leuke sokpoppen gemaakt. Lappezak 
had namelijk bedacht dat alle bevers maar een vriendje moesten maken. 
Naast het maken van de pop moesten we de sokpop ook een naam geven. 
De bevers konden allemaal een geweldige naam verzinnen waarna elke 
sokpop zich netjes aan de ouders heeft voorgesteld.

Voor de komende weken, tot het beverweekend, hebben we een super 
leuk programma bedacht. Hier alvast een aantal dingen die we kunnen 
verklappen. De bevers gaan voor de ouders koken, dat zal lekker snoepen 
worden. Ook gaan een aantal oud leidinggevende welke nu kinderen bij 
de bevers hebben een programma maken. De leiding vind dit helemaal 
geweldig en zijn zeer benieuwd!. De Bevers gaan verder nog een nachtje 
oefenen met slapeen op het clubhuis. Dit doen we speciaal voor het 
beverweekend wat wel twee nachtjes duurt.

Begin Januari hebben we ook een super leuk project afgerond namelijk 
het verven van de nieuwe beverkrukjes. De 25 nieuwe krukjes (lees 
25 bovenkanten en 100 pootjes) hebben we helemaal rood geverfd en 
voorzien van blauwe cijfers en tekens. De bevers en leiding willen graag 
Tanja, Natasja, Michiel en Vroni bedanken voor hun hulp, het was super 
gezellig en de krukjes zien er top uit. Een volgend knutselproject gaan we 
snel bedenken, we houden je hier zeker van op de hoogte.

Tot zo ver deze beverupdate!

Groetjes van de beverleiding 
Marie-Louise, Sonja, Arjanne, Marthe, Veronica, Erik

  



Yellahi!!

Zo het is weer een tijdje geleden dat we iets hebben 
beleefd maar afgelopen zaterdag was het echt 
gaaf!! 
Sommige dieren in de Jungle hebben voor het 
eerst sneeuw en ijs gezien. Zo ook Jacala en 

Phaona. Na het openen trokken hun gelijk warme jas aan en een sjaal en 
een muts. Ze hadden nog nooit sneeuw en ijs gezien en Phaona vond het 
allemaal maar eng. 

Toen zijn we naar buiten gegaan en 
hebben we de groepjes verdeeld in 2en. 
Het ene groepje is op het ijs curling 
gaan spelen (curling is een spelletje 
waarbij je met soort grote blokken over 
het ijs schuift en zo punten verdient) en 
de andere groep is gaan voetballen om 
het een beetje warm te krijgen. Daarna 
hebben we gewisseld en is het groepje 
van het ijs wezen voetballen en de 
andere gingen op het ijs.

Hierna zijn we nog met zijn allen op het 
ijs geweest om een potje dweilhockey te 
spelen, maar dit ging iets moeilijker dan 
we dachten. Het ijs was wel erg glad en 
veel kinderen gingen onderuit. Maar 
het was wel een ervaring om nooit meer te vergeten. En daarna nog een 
stukje van de film Ice Age gekeken, was ook erg leuk!

Een groet uit de Jungle en tot volgende week!!

Ahdik, Tha, Jacala & Phaona

PUPPIES
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ESTA'S 
Heey allemaal,

Ook wij de Esta’s zijn weer in actie geweest,zo hebben 
wij een opkomst gehad om een insigne te verdienen!
Namelijk het insigne communicatie,hieronder kunt 
u hem zien,wij hebben er twee opkomsten over 
gedaan,de eerste was:wat voor communicatie is er de 
Esta’s gaven als antwoord;msn,hyves natuurlijk,email,postduif, gewoon 
te veel om op te noemen. Ook hebben wij een muurkrant gemaakt voor 
de opkomst deze hingen in de gang! En uiteindelijk hebben we allemaal 
dit geweldige insigne behaald.

Ook hebben wij natuurlijk van het winterse weer genoten 
van een paar weken geleden,we begonnen onze opkomst 
met natuurlijk het openen,daarna gingen we kijken 
achter het gordijn en daar lagen schaatsen! Iedereen 
ging zijn jas aan doen en toen we klaar waren gingen we 
naar het surfmeertje na eindelijk onze schaatsen aan te 
hebben,gingen we het ijs op.

Hier hebben we even vrij 
mogen schaatsen van de 
leiding,hierna gingen we een 
spel doen namelijk ijssjoelen,de 
leiding had poortjes gemaakt 
en bij elk verschillende poortje 
kreeg je andere punten,degene 
met de meeste punten won 
uiteindelijk won stel (dat weten 
de esta’s vast wel). Hierna 
gingen we lekkere warme 
chocolademelk drinken met 
een spekje erbij,jummie. 

Daarna hebben we nog een estafette gedaan die Esmieke en Vroni hadden 
uitgezet,daarna was het helaas weer tijd.
Ook staat er weer een weekend voor de deur en wat daar staat te 
gebeuren is nog een grote verassing,wordt vervolgt.
tot ziens in Estaland.

Groetjes het Esta team





KLUSDAG 
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Samen met andere vrijwilligers (ouders, leiding en andere leden van de 
groep) doe ik mee met de klusdag in en om het scoutinggebouw van de 
Jhr. Beelaerts van Bloklandgroep. Mij is gevraagd om een stukje te 
schrijven voor de Beelaerdier over hoe zo’n dag verloopt.

Er wordt 4x per jaar en klusdag georganiseerd. Op een klusdag gaat 
het scoutinghek ongeveer 09.00 uur open en stromen de klussers tot 
ongeveer 10.00 uur binnen. Ikzelf kom meestal rond 09.30 uur. We 
komen om te werken dus drinken we eerst een bakje koffie, welke als het 
mee zit al om 09.30 uur is gezet (deze slimme truc niet doorvertellen). De 
kluscoordinator (Remco Vogelezang) heeft vanuit de groep een kluslijstje 
bij zich met zaken die gedaan kunnen worden, let hierbij op KUNNEN!! 
Dat is het leuke aan klussen op de scouting: er wordt wel verwacht dat 
er wat geklust wordt, daarvoor komen we tenslotte, echter maakt het 
niet zoveel uit wat je doet. Kun je goed timmeren, is er altijd wel een 
timmerklusje, kun je goed verven dan is er altijd wel een verfklusje, 
kortom doe dat waar je goed in bent of dat wat je leuk lijkt. Wel is er een 
soort prioriteiten lijstje: klusjes die meestal niet kunnen wachten omdat 
een speltak er hinder van ondervind bij het uitvoeren van hun spel. Deze 
klusjes krijgen uiteraard wel voorrang. 
 Na het verdelen van de klusjes gaan we aan de gang, op je 
eigen tempo met je eigen doel, alleen of samen met een ander. Zelf ga 
meestal mijn eigen gang op het clubhuis, hou me niet erg aan de lijstjes 
en  rommel ik lekker buiten wat aan. Zo hebben we laatst met elkaar 6 
stookbakjes van tegels gemaakt waardoor de speltakken hun maaltijd 
op houtvuur kunnen bereiden. Daarbij zijn we ook begonnen met wat 
tegelwerk achter het clubhuis om daar de fietsstallingen te kunnen 
plaatsen. Dit projectje loopt nog en daar ga ik met waarschijnlijk 
een paar andere klussers de volgende keer weer mee verder. Als de 
fietsstallingen achter het clubhuis staat, hebben we voor het clubhuis meer 
ruimte voor het spel van de kinderen.
 Koffietijd!!, niet op een vastgesteld tijdstip, maar ongeveer om 
11.00 uur/11.30. Natuurlijk is er ook thee en meestal een koekje. Klusjes 
worden besproken, hoe was je vakantie, geintje  enz enz enz�..
Na de koffie gaan we weer verder met waar we gebleven zijn, moet er nog 
worden bijgesprongen bij een ander, gaat alles goed en ga daar vooral 
mee door. In het voorjaar en in de zomer groeit en bloeit alles fantastisch 
in en om het clubhuis en is er vaak veel knip en snoeiwerk, onkruid eruit 
enz... Van het gras blijven wij echter af, dit gras is van Albert en daar 
hebben wij klussers niets op te zoeken. Albert is de grasmaaiman van 
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de groep en doet dit goed, en kan als een van de weinige omgaan met de 
grasmaaier. 
 Om geen eenzijdige indruk te krijgen van het klussen hierbij 
wat klusjes die ook door het klusteam zijn gedaan de afgelopen tijd, de 
tafel in het leidinglokaal is vernieuwd, de banken in het leidinglokaal 
zijn gerepareerd, er is een touwophangrek in het magazijn gemaakt,  
er werden stookbakken geslepen,  er zijn tochtstrippen aan de ramen 
bevestigd, de krukjes van de Esta’s werden gerepareerd,  bezems en bijlen 
werden van nieuwe stelen voorzien,  stopcontacten werden vernieuwd,  
verlichting werd nagekeken en zo nodig vervangen, er is een ophangrek 
voor schoonmaakspullen gemaakt, er werden keukenkastjes bijplaatst en 
van sloten voorzien,  enz enz enz enz...  voor ieder wat wils.
 Tussen de middag maar wel voor de opkomsttijd van de diverse 
speltakken lunchen we gezamenlijk, met wat brood, beleg en soms wat 
soep. Meestal is er iemand van het bestuur die zich over het eten buigt 
en dat is altijd heerlijk, als er hard is gewerkt is het ook lekker eten en 
natuurlijk een beetje uitblazen. Na het eten is er nog een middag, alleen 
dan beperkt het klussen zich tot dingen die niet het spel van de kinderen 
hindert. De speltakken beginnen hun opkomst om 14.00 uur, en de 
klussers zijn ondergeschikt aan het spel van de kinderen, daar doen we 
het tenslotte voor. Klusje achter de schermen, bijv. buiten kunnen meestal 
wel doorgaan, klusjes binnen in een spellokaal meestal niet. Sommige 
klussers gaan door tot 16.30 uur en gaan gelijk met hun kinderen naar 
huis, andere gaan iets eerder of later. Dit kun je zelf beslissen, het is 
namelijk wel vrijwilligerswerk.

Ik hoop dat iedereen een beetje inzicht heeft gekregen wat al die 
mensen in een overall, op werkschoenen(of klompen) zoal doen op het 
clubhuis. Lijkt het je leuk en vind je dit ook een nuttige en gezellige 
vrijetijdsbesteding. Ben je niet mensenschuw en kun je omgaan met 
plagerige leuke opmerkingen tijdens het klussen, man of vrouw dan zou 
ik zeggen kom erbij en meld je aan bij Remco Vogelezang (010-4327560, 
r.j.vogelezang@wanadoo.nl)
 Rest mij alleen nog een oproep aan iedereen, kijk eens in de 
schuur of er nog gereedschap over is, scheppen, hamers, tangen, 
schroevendraaiers enz enz.. gooi dit niet weg maar geef het gereedschap 
een tweede kans, bij ons op de groep zijn we er erg blij mee.

Met de vriendelijke klusgroeten mede namens de andere klussers,
René van Hengel

KLUSDAG
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Hoi allemaal het was afgelopen tijd weer heel 
leuk bij de welpen. Zo leuk dat zelf sinterklaas 
een kijkje kwam nemen in de jungle. We hebben 
ook nog veel andere dingen gedaan zoals een 
strip boek gemaakt voor een insigne. Een brug 
gemaakt en een hoorspel. Toen het  kouder werd 
buiten  hebben we toch warm de winter door gebracht. Met een vuurtje, 
knakworsten en warme chocolade melk met heeeeeeeel veel slagroom.

Toen was het alweer tijd voor een kerst ontbijt, deze organiseerde het 
welpen team, het was een succes. Verderop in de Beelaerdier is daar meer 
over te lezen.
Na de winterstop hebben we maskers gemaakt en handen van gips. De 
tweede week na de vakantie hebben we een playbackshow gehouden. De 
welpen deden verschillende dingen zoals toneelstukjes, gocheltrucs en 
playback nummers.

We zijn als dit boekje uit komt 
ook naar Rotterdam geweest met 
de trein, naar de ontdekhoek.

Tot ziens jullie horen volgende 
keer meer van de welpen.

Groeten,
De Welpenleiding              



VERKENNERS
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Afgelopen tijd hebben de verkenners niet 
stilgezeten. We hebben weer veel gedaan en 
ondernomen, een bezoekje aan Dordrecht, 
koken, vuurstoken en klasseneisen zijn enkele 
voorbeelden. Daarnaast zijn de PL’s en APL’s 

ook weer op winterkamp geweest en ditmaal naar Amersfoort. 
Tijdens winterkamp worden vele dingen ondernomen met een select 
groepje mensen. Naast het feit dat deze dingen heel leerzaam zijn staat 
winterkamp ook bekend om zijn gezelligheid. De openhaard maakte 
overuren en de oliebollen smaakte dit jaar extra lekker.

Helaas hebben Roelant en Stefan vorige week afscheid genomen als 
leiding bij de verkenners. Gelukkig is Laura na een half jaar weer terug 
in de roulatie en zal het leiding team komend half jaar weer voor de volle 
honderd procent inzetten. Hoe gaan wij dit doen? Heel makkelijk, voor 
het komende half jaar hebben wij weer een planning gemaakt waarin 
vele klassieke maar ook originele programma’s tussen staan. Zo staat er 
een echt valentijns opkomst op het programma en zal er een rechtzaak 
plaatsvinden. Daarnaast zullen wij natuurlijk ook weer onze pionierskills 
testen en beloofd het weer een mooi stook seizoen te worden als ik even 
snel kijk naar de planning.

Kortom, hou de website in de gaten want er zullen ongetwijfeld foto’s en 
verhalen van de opkomsten op geplaatst worden.

Groeten,
De Verkennersleiding







De rowans zijn 21 december tot 24 december op 
winterkamp gegaan naar Trois-ponts. De 1e dag 
hebben we de hele dag gereist, maar de 2e dag 
hebben we een hele tocht over moderige paden 
gelopen. Op de 3e dag gingen we naar de watervallen van Coo maar die 
intereseerde ons weinig 
want we de begeleiding 
had gezegt dat we naar 
een restaurant gingen, 
dus daar zaten we in 
onze vuile kleding in een 
restaurant. s’ Avonds 
hadden Robin en Koen 
een slaap plekje geregeld 
zodat we niet hoefte te 
wild kamperen. De 4e 
en laatste dag zijn we 
terug naar Barendrecht 
gegaan.

Wiebe de Hooge

Zaterdag 10 januari was de eerste opkomst van het nieuwe jaar. We 
hadden op de planning staan dat we een sauna gingen maken. Maar 
omdat het zulk mooi weer was om te gaan schaatsen, doordat het de 
twee weken daarvoor hard gevroren had. We 
zijn wezen schaatsen op de waal. Sommige 
mensen hadden geen schaatsen en moesten dus 
wisselen met de gene die wel schaatsen hadden. 
Ook hadden we ijshockeysticks meegenomen om 
te gaan hockeyen. Tussendoor hadden we ook 
nog warme chocolademelk gemaakt. Het was 
hartstikke leuk en gezellig. Zelf een paar keer 
best hard onderuit gegaan tijdens ijshockeyen 
en fietsen op het ijs. Maarja vallen en opstaan 
hoort erbij.

Groetjes van Bas Goudriaan

ROWANS 
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Afgelopen periode heeft de stam niet 
stil gezeten. Er is weer veel gebeurd en 
we zijn weer vele mooie verhalen rijker. 
Hier een kort verhaal over een aantal 
noemenswaardige gebeurtenissen. 

In de vorrige beelaerdier was te 
lezen over de succesvolle Dropping-
Hike. De laatste afrondingen 
hiervan zijn geweest, en ook een 
aantal foto’s in op internet te 
vinden. Via een link op de BVB-site 
zijn deze te vinden. Ook de uitslag 
is bekend geworden. Bij de A-tocht 
heeft ‘Unit Cobra’ gewonnen en 
bij de B-tocht ‘S.M.A.U.G.’, 
gefeliciteerd!

Tegen het einde van het jaar zijn ook de powwow’s gehouden door de 
Jonge Honden. Uiteraard is ook de kerst gevierd. In het nieuwe jaar 
was het weer tijd voor nieuwe programma’s. Maar ook voor de jaarlijks 
terug komende Grande Boeuf, een diner op 1 januari om het nieuwe 
jaar in te luiden. Vervolgens zijn we weer begonnen met het zorgen 
voor gezelligheid in het clubhuis op de zaterdag avonden. Er zijn al 2 
JoHo-programma’s gehouden. En ja, ook wij hebben van het ijs rond het 
clubhuis mogen genieten!

Binnenkort hebben we weer een stamraad, 
en ook een groot feest staat weer voor de 
deur. In februari wordt het weer tijd voor 
de instalatietochten van de hobbitstam, 
maar voor het zover is zullen nog vele 
leuke/spannende/actieve programma’s 
komen. 

De Hobbitstam



KERSTONTBIJT

20   
Zaterdag 20 december was er een groots 
kerstontbijt op het clubhuis. 
Eerst even lekker ochtengymmen met Jimmy 
en Lesley (Verkenners leiding) en daarna lekker 
aan het ontbijt dat heerlijk was klaar gezet door 
verschillende leiding en ouders. Allemaal lekker 
door elkaar zitten en dan lekker eten.

Na het eten was het tijd om te gaan knutselen. 
Allemaal een kaars en een mooi briefje maken 
voor iemand anders met jou kerstwens erop. Deze 
kaarsen werden ingenomen en aan het einde 
uitgedeeld aan iemand anders, zodat niemand zijn 

eigen kaars zou krijgen. 

Daarna nog even een leuk spelletje doen. Iedereen werd verdeeld over 8 
teams en moesten met een kaarsje een parcours lopen. Als je kaarsje uit 
was moest je snel naar de leiding lopen en die stak hem weer aan. Ook dit 
was erg leuk gedaan. 

Aan het einde kreeg iedereen zijn kerststollen nog mee en wat hadden we 
er veel verkocht! Weer wat inkomsten voor de groep erbij. Het was een 
gezellig kerstontbijt georganiseerd door de Welpen. Dank je wel! 

Op naar volgend jaar!
Groetjes Phaona (Kimberly, Puppies)
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VRIJETIJDSHOEKJE



BVB   NEXT
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Sinds maart 2008 heeft de Beelaertsgroep een speltak die ‘bvb.next’ heet. 
Dit is geen ‘echte’ speltak, maar een groep van oud leden. Iedereen die 
lid is geweest van onze groep als leiding, stam- of bestuurslid kan lid 
worden. Het kan namelijk gebeuren dat, nadat je gestopt bent met leiding 
geven, je het contact met de groep verliest. Je komt niet meer elke week 
op het clubhuis en voor je het weet weet je niet meer wie er leiding is, wat 
er gebeurt, enzovoorts. Met bvb.next lossen we dit op.

De leden van bvb.next worden namelijk periodiek op de hoogte gehouden 
van het wel en wee van de groep via een digitale nieuwsbrief. Waar de 
groep mee bezig is, welke ontwikkelingen er zijn op het clubhuis, waar 
de kampen heen gaan, wie er leiding is geworden en natuurlijk de laatste 
roddels (over eigen leden)... 
Ook worden de leden uitgenodigd voor grote groepsactiviteiten, zoals een 
groepsdag, barbeque, Dropping-Hike, kerstontbijt. En natuurlijk ook 
klus- en schoonmaakactiviteiten. De leden worden uitgenodigd, maar 
deelnemen is nooit verplicht.

Bvb.next is ontstaan uit de oudledengroep de Grijze Wolven en de 
Mathom, en bestaat inmiddels uit zo’n 40 leden. Dit jaar gaat bvb.next 
ook enkele eigen activiteiten organiseren. Ieder lid kan iets ‘in de groep’ 
gooien door een uitnodiging rond te mailen. Nog niet concreet gepland, 
maar wel ‘bedacht’ zijn: dagje Dutch Water Dreams, bezoek museum 
Corpus en Mountainbiken. En natuurlijk de barbeque op Koninginnedag!
               
Dus... ben je leiding, stam- of bestuurslid geweest en nog geen lid van 
bvb.next, wordt dan snel lid (via de ledenadministratie, of mail Martin 
Kleinjan)! Ken je nog iemand die leiding, stam- of bestuurslid is geweest 
en nog geen lid is van bvb.next, stel hem of haar dan op de hoogte van 
bvb.next. Hoe meer zielen hoe meer vreugd én het is goed voor de groep 
om een florerende oudledengroep te hebben!

Martin Kleinjan
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DE BEELAERTS KRANT         NR.2

De eerste opkomst van het nieuwe jaar 
van scouting gingen we gipsmaskers 
maken. Dat was niet om mee te spelen 
maar om als fossiel in je kamer te 
zetten. We gingen eerst folie op ons 
gezicht doen omdat het anders op je 
gezicht blijft plakken, en we maakten 
een gat bij de mond om te kunnen 
ademen. Toen gingen we met een 
plasticmesje het gips over de folie doen. Na een paar minuten was het 
droog en haalde we het er af, de slechte stukken die niet goed waren 
haalde we er af. En toen hadden een paar kinderen ook hun hand in het 
gips gedaan.
De week erna hadden we een playbackshow. Je kon thuis al wat 
instuderen maar tijdens de opkomst kregen we ook nog tijd voor ideeën. 
We gingen er ook spullen en kleding bij zoeken. De playbackshow was 
erg leuk en afwisselend. We hebben ook een waterfluit gewonnen.

Vincent van Dongen (welpen)

Reporter Vincent
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Reporter Steven

DE BEELAERTS KRANT         NR.2

Een paar weken geleden was het erg leuk, want 
we hadden een sluipspel. Het ging over dat mensen 
van de JOTA nog één radio hadden en die werd 
kort daarna kapotgemaakt door saboteurs. 
Even later werden we met camouflage kleuren 
geschminkt en gingen we naar het bos toe om het 
spel te spelen. Er waren 3 groepen, 2 groepen die 
de stukjes ‘’radio’’ over moesten smokkelen en nog 
1 groep saboteurs, die groep moest de stukjes ‘’ 
radio’’ afpakken.

Het was heel erg leuk en gezellig. 

Steven van de Graaf (Verkenners)
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VERANDERINGEN REGIO

Binnenkort houdt onze regio “Oude Maas” op te bestaan. Helaas kregen 
de scoutinggroepen uit deze regio het niet meer voor elkaar om voldoende 
vrijwilligers aan te leveren voor een voltallig bestuur. Dat heeft ons 
als groep doen besluiten ons aan te melden bij een andere regio: “Regio 
Maasdelta”. 

De eerste activiteit met de nieuwe regio hebben we al achter de rug en dat 
was de nieuwjaarsborrel. Voor het bestuur was dit best spannend, want 
je komt toch als vreemde scout in een hele nieuwe club terecht. Bleken het 
toch allemaal leuke mensen te zijn! 

Maar wat betekent dit nu voor jullie? Sommige dingen blijven hetzelfde, 
sommige dingen zullen anders zijn. Jullie zullen regelmatig samen met 
andere scoutinggroepen mee kunnen blijven doen aan de regiospelen, 
sommige oude bekenden komen jullie daar weer tegen, maar jullie 
zullen er ook nieuwe scouts leren kennen. Ik heb gezien dat er weer 
sportwedstrijden georganiseerd worden (zwemfestijn voor puppies/welpen 
en esta’s, volleybalwedstrijden voor de verkenners en een “exploriteit” 
voor de rowans). Dat beloofd wat! De leiding krijgt op dezelfde plaats 
hun trainingen als voorheen. Het Regio Speltak Overleg is bij de nieuwe 
groepen, maar kan ook bij ons zijn. Helaas zal de reisafstand naar 
deze groepen wat verder zijn. Hopelijk zal dat geen belemmering gaan 
vormen.
O,ja de ouders moeten ook weer aan de slag met naald en draad. Het 
“Oude Maas” insigne zal ruimte moeten maken voor het “Maasdelta” 
insigne.

Sinds 1 januari heeft regio Maasdelta een (ver)-nieuwde website. Wil je 
weten wat er allemaal georganiseerd wordt, of welke groepen er allemaal 
in de Maasdelta zitten, kijk eens op http://maasdelta.scouting.nl/

Groet,
Chantal Vermeijden
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STRUCTUURWIJZIGING GROEP

Wijzigingen in de groep- en stichtingsstructuur

In 2006 is in de Landelijke Raad van Scouting Nederland besloten dat 
iedere scoutinggroep een formele vereniging moest gaan worden. Dit 
heeft voordelen voor aansprakelijkheid van leiding, bestuursleden én 
Scouting Nederland.

In 2007 hebben het groepsbestuur en het stichtingsbestuur deze 
structuurwijziging voor onze groep voorbereid en in februari 2008 is 
deze wijziging door de groepsraad en de stichting goedgekeurd. De 
notaris heeft inmiddels alles afgerond.

De stichting is omgevormd tot een beheerstichting, bestaande uit 
maximaal 7 bestuursleden  waarvan de meerderheid uit de groepsraad 
komt. Het clubhuis is eigendom van de beheerstichting, de taken zijn 
dus met name op het beheren en onderhouden van het clubhuis gericht. 
Het clubhuis wordt permanent ‘verhuurd’ aan de groepsvereniging. 
Momenteel heeft de beheerstichting 5 bestuursleden, dus er zijn nog 
vacatures.

De groep is geformaliseerd in een groepsvereniging, met bestuursleden 
die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het groepsbestuur 
heeft nu ook een penningmeester gekregen, die de geldmiddelen van de 
vereniging beheert, waaronder de contributiegelden. Minimaal twee maal 
per jaar moet een officiële vergadering worden gehouden, waarin het 
financiële jaarverslag en een begroting wordt goedgekeurd. Dit gebeurde 
tot nu toe in de Stichting.
In deze officiële vergaderingen hebben naast leidinggevenden en 
bestuursleden ook ouderafgevaardigden per leeftijdsgroep zitting. Deze 
ouderafgevaardigden zijn afgelopen najaar gekozen.

Martin Kleinjan
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VAN DE PENNINGMEESTER

Contributie voor 2009 gelijk gebleven

In 2007 was afgesproken om de contributie jaarlijks mee te laten stijgen 
met de prijsindex. In 2008 hebben we een prima jaar gedraaid. Daarom 
heeft het bestuur besloten om de contributie 2009 op hetzelfde bedrag als 
2008 te houden, namelijk  €28 per kwartaal. Dit goede resultaat is mede 
te danken aan allerlei acties, zoals Jantje Beton en de kerststollenverkoop. 
Wij hopen dat dit voor de ouders een extra stimulans is om zich op te 
geven voor de Jantje Beton actie, waarbij we weer doordeweeks, tussen 18 
uur en 20 uur, gaan collecteren.
Verder hebben we in 2008 een mooie bosmaaier gekregen van de 
Gebroeders Kraaijeveld. Het groenonderhoud rondom ons clubhuis 
kunnen we hiermee beter en sneller doen. Van de Rabobank hebben 
we een gift ontvangen van €1.000 voor nieuw pionierhout. Zodra 
dit aangeschaft is, gaan de oudere speltakken een mooie constructie 
bedenken en uitvoeren, misschien wel in samenwerking met de 
Rabobank. Daarnaast heeft de een van de oudervertegenwoordigers met 
succes een aanvraag gedaan bij zijn werkgever, de Shell. Aan allen die 
meedenken over de mogelijkheden voor extra inkomsten, wil ik hierbij 
dan ook mijn dank uitspreken!

Overige inkomsten:
Ons scoutingblad verwelkomt in 2009 heel veel nieuwe adverteerders. 
Hans van de Graaf is voortvarend aan de slag gegaan met de verkoop 
van advertenties. Als penningmeester hoop ik natuurlijk op een 
jarenlange samenwerking...

Vergeet u allen verder niet dat er nog altijd batterijen en cartridges 
kunnen worden ingeleverd. Voor de batterijen krijgen we tegoedbonnen 
bij de scoutshop en cartridges worden verkocht. Dit alles helpt om onze 
vereniging financieel gezond te houden! 

Dan rest mij nog alle kaderleden, kinderen, ouders en andere betrokken 
vrijwilligers een fijn en gezellig scoutingjaar toe te wensen.

Vroni IJzerman-Soethoudt



LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE
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Lid worden? Stop zetten 

lidmaatschap

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

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 
contributieadministratie,
tenminste één maand voordat 
een nieuw kwartaal ingaat. Stel 
ook de leiding van de speltak 
waarbij uw kind meedraait op de 
hoogte

Contributie Redactieleden
De contributie is 28 euro/ 
kwartaal. Deze kan overgemaakt 
worden via automatische 
incasso, het benodigde 
formulier wordt met het 
aanmeldingsformulier verstrekt.

Sjoerd van Meulen
Jan Brantjes
Anita v/d Graaf
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