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Op 28 februari was 
het zover dat de 
alleroudste speltak 
van de groep, de HvdZ
-stam, een dropping 
organiseerde voor de 
scouts. Het werd een 
militaire dropping, 
waarbij de leden wel 
wisten hoe ze 
moesten lopen, maar 
ze niet gezien 
mochten worden door 
de patrouillewagens. 

Werden ze wel gezien, 
dan werden ze weer 
ergens anders 
gedropt. Dat wilden ze 
niet, want het weer 
zat niet mee! Na het 
openen werd de groep 
verdeeld in twee 
kleinere groepjes en 
kregen ze elk een 
telefoonnummer dat 
ze konden bellen in 
het geval van nood. 
Snel de jas aan en de 

blinddoeken voor, 
want de scouts wilden 
wel snel beginnen! Na 
een bloedstollende 
achtervolging, 
wegduiken in bosjes 
en routes lopen waar 
geen auto’s konden 
komen kwamen de 
scouts doorweekt 
maar vol energie aan 
op ’t Dok. Ze waren 
nauwelijks gezien 
door de 

patrouillewagens, wat 
een hele prestatie 
is! Om 8 uur was 
het dan echt tijd 
om naar huis te 
gaan en vlug onder 
de douche en 
opwarmen! De 
scouts wilden best 
nog een keertje, 
maar dan het liefst 
als het iets warmer 
is en niet regent. Deal! 

Om half zeven druppelden 
de welpen met hun ouders 
en broertjes en zusjes 
binnen. Na een kopje koffie, 
thee of een bekertje 
limonade was het dan echt 
tijd om te beginnen! Eeuwe, 
Hielke, Jurre, Deflin, 
Gabriëlla, Bisan en Kynan 
werden namelijk 
geïnstalleerd! Met zijn 
zevenen op een rijtje, 
lichtelijk zenuwachtig, 
mochten ze allemaal de 
belofte opzeggen. “Ik beloof 
mijn best te doen een 
goede welp te zijn, iedereen 
te helpen waar ik kan, en 
me te houden aan de 
welpenwet.  

Jullie kunnen op me 
rekenen.”. Een moment dat 
ook bij veel oud-leden 
waarschijnlijk nog in het 
geheugen gegrift staat, 
vanaf dat moment hoor je 
er namelijk echt bij! Na het 
doen van de belofte kregen 
de kinderen de insignes 
opgespeld en een das om. 
Hier en daar hoorde je een 
zucht van verlichting, dit 
hadden we dan maar weer 
gehad!  

Na het officiële gedeelte 
werden met alle 
aanwezigen nog een paar 
leuke spelletjes gedaan, 
met in de laatste twintig 
minuten het klassiekertje: 
krantenmep! Een spel waar 
je toch wel alle namen van 
de aanwezigen moet weten, 
wat nog niet zo makkelijk 
was met al die ouders! Om 
acht uur was de avond dan 
toch echt voorbij en ging 
iedereen, onder wie de 
nieuw geïnstalleerde 
welpen, met een voldaan 
en tevreden gevoel naar 
huis. 

7 maart    iScout voor RSA, KBS, BOB en bestuur 

14 maart     NLdoet  

11 & 12 april   Gezamenlijk jubileumkamp in  
   Appelscha 

24 april   St. Joris 

25 april t/m 5 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

4 mei    Dodenherdenking 

5 mei    Bevrijdingsdag 
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Dit jaar doet onze mooie 
vereniging weer mee 
met de Poiesz actie, 
waarmee we een mooi 
geldbedrag bij elkaar 
kunnen sprokkelen om 
weer heel veel leuke 
opkomsten van te 
organiseren. Op 
zaterdag 29 februari 
stonden we dan ook met 
velen bij de Poiesz om 
als echte verkooplieden 

klanten slagroomsoesjes 
aan te smeren, waarna 
ze natuurlijk de muntjes 
in onze koker moesten 
gooien. Ook buiten was 
veel te beleven. Zo 
konden er bouwwerken 
gemaakt worden van 
bamboe, werd er Anna 
Maria Koekkoek 
gespeeld, gestoepkrijt 
en een heel lange 
pindaketting gemaakt. 

Uiteindelijk 
hebben we die 
dag meer dan 3300 
muntjes binnengehaald! 
De Poiesz actie gaat nog 
even door, dus spoor je 
ouders, ooms, tantes, 
opa’s, oma’s, buren, juf/
meester en alle anderen 
aan om hun muntjes bij 
ons in de buis te gooien! 

  

WIST U DAT... 

...Froukje en Welmoed op 1 maart voor de 
tweede keer trotse tantes zijn geworden? 

...wij op zaterdag 29 februari wel 3316 
muntjes voor onze groep hebben 
opgehaald? 

...alle volwassenen die bij de Poiesz actie 
waren ‘s middags thuisgekomen zijn met 
slagroomsoesjes? 

...het maar goed is dat we dit jaar niet 
hebben meegedaan aan de BP-tocht, 
omdat we dan waren weggewaaid en 
verregend? 

...we volgend jaar wel weer mee willen 
doen? 

...de bevers in maart worden 
geïnstalleerd? 

...we daar verslag van gaan doen in de 
volgende nieuwsbrief?’ 

… we 14 maart met z’n allen meedoen 
met NL-doet? 

 

Woordzoeker 


