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Beste leden, ouders en vrijwilligers,
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Het lijkt alweer zo lang geleden, de zomervakantie ligt al even achter ons en er zijn inmiddels zes weken
aan opkomsten voorbij. Onlangs hebben wij samen met de groepsraad bewust stil gestaan en teruggekeken naar het afgelopen half jaar. Wat kunnen we trots zijn op alles wat we tot nu toe hebben bereikt!
Iets waar wij als bestuur dan ook supertrots op zijn. Die positieve energie zetten we graag in om scouting
nog uitdagender te maken.
Ook hebben we van het moment gebruik gemaakt om alvast vooruit te blikken naar 2023 en nagedacht
over de onderwerpen waar we ons het komende jaar op willen focussen. Iets waar we onze leden, ouders
en vrijwilligers van onze vereniging graag bij willen betrekken. Hier komen we dan ook later nog op terug.
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Veel leesplezier!
Robin Kleen, voorzitter Scouting Dorus Rijkers Nesselande

Klus- en schoonmaakplanning 22/23
Ook voor dit seizoen staan er weer de nodige klus- en schoonmaakwerkzaamheden op het programma
waarvoor wij een beroep op alle ouders doen. We willen hierbij dus meer ouders betrekken dan uitsluitend
degenen die zich voor de helpende handen app-groep hebben aangemeld. Vele handen maken immers
licht werk en het is daarnaast natuurlijk ook een mooie gelegenheid om elkaar binnen de vereniging wat
beter te leren kennen.
Om iedereen de gelegenheid te geven om een keer te komen helpen is onderstaande jaarplanning
gemaakt met vaste data die vallen op een zondag. We klussen/maken schoon tussen 13:30 en 16:30 uur.
Voor koffie, thee, frisdrank en wat lekkers erbij wordt gezorgd.
Datum

Wat gaan we doen?

20 november 2022
18 december 2022
8 januari 2023
5 februari 2023
5 maart 2023
2 april 2023
7 mei 2023
4 juni 2023
2 juli 2023

Boten schuren met schuurmachine en regulier schoonmaken clubhuis
Handschuurwerk boten en regulier schoonmaken clubhuis
Diverse klussen en regulier schoonmaken clubhuis
Ponton en schouw schuren met schuurmachine en regulier schoonmaken clubhuis
Handschuurwerk ponton/schouw en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen opruimen en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen klussen en regulier schoonmaken clubhuis
Houten klaptafels en banken schuren en regulier schoonmaken clubhuis
Diversen klussen en regulier schoonmaken clubhuis
Om alles enigszins te structureren hanteren we per
klusdag wel een limiet voor het aantal aanmeldingen.
Binnenkort ontvangt u voor het aanmelden een
e-mail met digitaal aanmeldformulier. We gaan
ervan vanuit dat iedereen zich ten minste voor één
datum aanmeld. De helpende handen app-groep blijft
overigens gewoon in gebruik voor spoedgevalletjes
en onvoorziene klusjes waarbij een extra handje hulp
gewenst is.
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Even voorstellen.
Mijn naam is Kim Euverman, en
ik ben in juni toegetreden tot het
gbestuur van onze mooie scoutin
vereniging.
Ik zal/ ben de rol als penningmeester gaan vervullen.
Ik ben getrouwd met Marten en
samen hebben we drie kinderen.
g,
Zij zitten alledrie op de scoutin
de
bij
Evy
,
Sepp bij de bevers
welpen en Alex bij de zeeverkenners. Hierdoor loop ik al een
tijdje mee en heb ik al vele mooie
activiteiten gezien die door alle
fantastische vrijwilligers worden
gerealiseerd!
Nu er wat ruimte in de agenda
terug
kwam vond ik het tijd om wat
elijk
hop
en
te doen op deze manier
met mijn
achtergrond en
enthousiasme
wat extra’s
te kunnen
betekenen.
Tot ziens op de
vereniging!
Kim

De jeugd heeft de toekomst!
Ook dit jaar heeft CasCade Automation Systems BV weer een
mooie donatie gedaan aan Scouting
groep Dorus Rijkers Nesselande.
Voor op de diverse kampen en
weekenden die door de vrijwilligers worden georganiseerd zijn
er nu 2 compleet gevulde EHBO
rugtassen. Veiligheid voor de
kinderen begint met een goede
uitrusting. Super bedankt!!!

De grote clubactie is van start!
In 1,5 week zijn er al bijna 1000 loten verkocht!! We gaan
super goed!
• Is je boekje vol? Dan hebben wij nog wel nieuwe
boekjes!
• We zien veel verkoop online, dat is super leuk, want zo
kan je ook de stand zien!
• Alvast een tipje van de sluier... de strijd om het friet- en
snackdiner lijkt nu tussen de bevers en de welpen te
gaan! Kom op zeeverkenners, wilde vaart en loodsen!!
• Er zijn al 3 superloten verkocht!! Ken je iemand die onze
vereniging wel wil sponsoren? Dat kan met loten maar
ook met een Superlot!!
Hierbij de link: https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/
scouting-dorus-rijkers-nesselande/230756

Belangrijke data:
• 8 okt:
• 21/23 okt:
• 22 okt:

Beverrestaurant! (Opkomst van 16u tot 19u)
Welpen kaderkamp, (rest welpen GEEN OPKOMST)
Bevers GEEN OPKOMST
Zeeverkenners GEEN OPKOMST
• 29/30 okt: Zeeverkenners Greppeltocht
• 5 nov:
OVERVLIEGEN!
+ inleveren boekjes Grote Club Actie!
• 19/20 nov: Welpen Najaarskamp
• 16/17 dec: Zeeverkenners Bikkelkamp (kader t/m 18 dec)
• 3 dec:
Bevers GEEN OPKOMST
• 24 dec:
GEEN OPKOMST gehele vereniging
• 31 dec:
GEEN OPKOMST gehele vereniging
• 7 jan:
Nieuwjaarsmaaltijd gehele vereniging

Wist je dat:
De laatste Nieuwjaarsmaaltijd op de
groep was drie
jaar geleden!
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NIEUWS VAN DE BEVERS
Terwijl de blaadjes al bijna van de bomen vallen, blikken we nog even
terug op het zomerkamp van de bevers:
Het thema ‘de Bus van Bas Bos’ ontstond tijdens een
gezellige brainstormsessie van de beverleiding.
We wilden de bevers meenemen naar de geboortedorpen van alle Hotsjietonia-bewoners en hadden
daar natuurlijk wel vervoer voor nodig. Gelukkig dacht
Bas Bos dat hij wel chauffeur-skills zou hebben, dus we
bouwden onze eigen bus, stapten in, en gingen op pad!
We reden over hobbels, moesten hard remmen, kregen pech,
moesten een band plakken, waren soms de weg kwijt... maar we
kwamen toch veilig daar, waar we moesten zijn.
Dit alles vanuit het clubhuis van Scouting Numansdorp, waar we
een nachtje mochten logeren. We aten pannenkoeken, zochten
bommetjes op het terrein, deden de afwas, speelden in de speeltuin...
Het was weer geslaagd!

Thema
Rozemarijn
gaat o.a. over
gezond eten:
als je veel
smoept, moet
je sporten!

Na de zomervakantie begonnen
we de eerste opkomst in speeltuin
Ravottia, om samen met de welpen
even lekker los te gaan.
Daarna zijn de bevers gestart met het thema Rozemarijn.
Rozemarijn houdt erg van koken en als ze niet in de keuken
staat, is ze wel in haar moestuintje te vinden.
We hebben de bevers gevraagd of ze iets wisten over
gezond eten en iets verteld over de schijf van vijf. Ook
hebben ze allemaal vreemde soorten groente en fruit
geproefd. Dat was voor sommigen wel even iets om te
overwinnen! De radijsjes vielen bij een enkele wel in de
smaak, maar de meesten vonden het helemaal niets!
De tweede opkomst in het thema Rozemarijn hebben we
bloemen gezocht in het park en gekeken of we de juiste
naam van de bloem konden vinden. Rozemarijn heeft
uitgelegd waarom bijen zo belangrijk zijn voor de natuur.
Ook hebben we tuinkers gezaaid en bloembollen gepland
achter de kampvuurkuil. We hopen natuurlijk dat daar over
een paar weken mooie bloemetjes gaan groeien!
Tijdens een andere thema-opkomst hebben de bevers zelf
tomatensoep gekookt! Het blijkt dat we aantal kampioenen
gehaktbal-draaien en experts in het snijden van tomaten in
onze groep hebben! We hebben gelukkig maar één pleister
hoeven plakken ;-). De soep was heerlijk, en helemaal met
een zelfgebakken stokbroodje erbij!
Ook hebben we alvast uitnodigingen gegeven aan alle
inwoners van Hotsjietonia! Want komende week houden de
bevers een diner waarbij ze zelf alles gaan klaarmaken. Dat
wordt vast een enorm feest!
Let op: deze opkomst is voor de bevers van 16u tot 19u!
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NIEUWS VAN DE WELPEN
Na een fantastische zomer met een waanzinnig
kamp en heerlijk weer zijn we het seizoen weer
gestart op traditionele wijze, in speeltuin Ravottia.
Gezellig samen met de bevers een paar uur spelen
zonder dat wij als leiding bedenken welk spel we
gaan doen. De week erna hebben we alle vakantieverhalen gehoord en lekker bijgepraat.
Afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan
het insigne ‘wijde wereld’. De eerste insigneopkomst hebben de welpen heel veel geleerd
over de geschiedenis van scouting door een
presentatie van Riki Tiki Tavi en Hathi. Om te
testen of ze goed hadden opgelet moesten ze
per nest een aantal escape room-opdrachten
uitvoeren waarbij hun kennis direct werd getest.
Wij hebben hiervan geleerd dat we hele slimme,
oplettende en leergierige welpen in onze horde
hebben. Ik durf te wedden dat ze allemaal nog
precies weten in welk jaar het allereerste kamp
ooit werd gehouden en ook waar dat was.

De tweede insigneopkomst hadden we
internationale gasten.
Mila heeft ons verteld
over hoe scouting op
Aruba is, ze spelen
daar onder andere
lekker veel op het strand. En Anca en Cristian,
onze nieuwe vrijwilligers, hebben ons verteld
over scouting in Roemenië, waar ze op gaan op
winterkamp gaan in de bergen. Er zijn lekkere
Arubaanse en Roemeense hapjes gegeten en we
hebben Roemeense wenslantaarns gemaakt.

Tussendoor ging de grote clubactie van start, en
om meteen goed te beginnen zijn we een hele
opkomst met alle welpen de wijk ingegaan om
loten te verkopen. Dat was meteen al een groot
succes. Er hangt ook wel wat van af: de speltak
die gemiddeld de meeste loten verkoopt krijgt een
feestmaal, speciaal door ons bestuur voor ons
bereid! Dat willen wij natuurlijk heel graag winnen,
go welpen!!

Afgelopen zaterdag sloten we het wijde wereldinsigne af met een iets serieuzer onderwerp, we
hebben het namelijk gehad over kinderrechten.
De welpen hebben ook hier goed opgelet en
goed meegedacht. Ze bleken er best veel vanaf
te weten. Er mocht ook aangegeven worden wat
zij als scoutingrecht zien, wat natuurlijk ook erg
belangrijk is. Een aantal rechten die welpen menen
te moeten hebben zijn: twee koekjes in plaats
van één, zelf bepalen hoe laat ze gaan slapen
op kamp, niet meer afwassen en het hele bos
gebruiken als we stratego spelen. Er was duidelijk
heel goed over nagedacht.
Als afsluiter hadden we allemaal hapjes
meegenomen uit andere landen en vroegen we de
welpen of ze een idee hadden waar deze vandaan
kwamen. Ik hoop dat er nog iets gegeten is
’s avonds…
Het zal niemand
verbazen dat
de welpen
het insigne
hebben behaald,
helemaal
verdiend!
Ze hebben echt
hard gewerkt met
elkaar.
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NIEUWS VAN DE ZEEVERKENNERS
Voor de zeeverkenners was het afgelopen periode nog lekker
zeilweer. Nog een maand en dan gaan de boten weer het droge op.
Een aantal opkomsten is het leidingteam uitgebreid met Anca: zij heeft
meegedraaid om te kijken hoe het bij de scouts hier eraan toe gaat. Zij is
zelf nog verbonden aan scouting in haar thuisland Roemenië, maar woont
alweer 4 jaar in Nederland en ze wil graag weer actiever zijn met scouting.
Verder hebben we nog een bijzonder kaderkamp gehad. Voor het eerst
hebben wij meegedaan aan een 18-uurs race met andere scouting
groepen. De race werd gehouden met De Maas groep 18 en Stella Maris
op de Kralings Plas in Rotterdam. Ondanks de nogal natte start was dit een
geslaagde race en zeker voor herhaling vatbaar.
Komende periode kijken we weer uit naar een aantal nieuwe en leuke
evenementen die we in de planning hebben!

NIEUWS VAN DE WILDE VAART
Na de zomervakantie zijn we weer begonnen
met de opkomsten. De oudste zeeverkenners
draaien dubbel tot aan het overvliegen begin
november en dat geeft de
mogelijkheid om met een paar
mooie evenementen mee te
doen in onze regio.
Op 3 september heeft de WiVa
gestreden in de Roei-, wrik- en
zeilwedstrijd op de Bergse plas.
Het was een warme dag en met
de geleende boot was het bij
het roeien en wrikken flink in het zweet werken om
snel over de finish te komen. Het zeilen was met
een licht briesje gelukkig een stuk minder zwaar.
Het team heeft nette tijden neergezet, maar niet
genoeg om in de prijzen te vallen.
Van 23 op 24 september werd er samen met
het kader van de zeeverkenners gestreden in de
18-uurs zeilrace op de Kralingse Plas. Het was bij
de start al donker en met temperaturen van rond
de 10 graden en drizzle van een motregen die uren
duurde was het flink doorbikkelen. ‘s Ochtends
was iedereen blij even uit de boot te komen en
de verkleumde ledematen bij het kacheltje op
te warmen. Maar er moesten nog meer rondjes

gevaren worden, dus iedereen moest snel weer
terug naar de boten. De wind was wat aangewakkerd, dus het ging goed vooruit. Voor het
laatste uur werd het parcours gewijzigd tot een
rondje om het eiland en een boei. Goed opletten,
want alle vletten zaten nu dichter bijelkaar en het
ging zig-zag door elkaar heen.
Bij het afvlaggen om 14.00 uur heeft DRN laten
zien dat ze in de race een goede middenmoter
waren. Dat is voor het een eerste keer meedoen
met deze race een mooi resultaat.
We zijn erg trots hoe goed ze doorgezet hebben
gedurende pittige omstandigheden. We blijven
volhouden om meer activiteiten met andere
groepen uit de regio te doen.
De volgende is een strandwandeling op zaterdagavond 22 oktober. Hou het vrij!
Met plezier kunnen we jullie meedelen dat de
wiva sinds kort een nieuwe teamleider heeft.
Dennis Buchwaldt, beter bekend als Baloe van
de welpen, gaat zich voor deze speltak inzetten.
Veel plezier, Dennis!

