
Duinenmars: 
 
5&6 april 

 

HIT: 
 
18-21 april 

 

Algemeen 

Bevers Welpen - jongens 

Hier is hij dan, de nieuwe hoofenier. “Een wat?” hoor ik 
je denken… “Wat is een hoofenier?” De hoofenier is het 
groepsblad van de Jan van Hoof en bestaat eigenlijk al 
heel wat jaren. Het heeft even geduurd tot er weer eentje 
kwam en hier is hij dan eindelijk. Deze nieuwe versie 
zal enkele keren per jaar uitkomen met nieuws uit de 
speltakken, bestuur en meer.  

 

           de redactie 

Later dit jaar… 

Facebook 

De bevers hebben sinds kort hun eigen facebook  
pagina. Bijna elke week verschijnen hier nieuwe 
foto’s van opkomsten op. Neem zelf ook eens 
een kijkje en wordt vrienden! 

Opkomst zaterdag 7 december: Naar So What! 
  
Zaterdag 7 december was een speciale opkomst. We 
zijn toen met de welpen naar So What gegaan. We 
hebben eerst experimentjes met suiker en vuur 
gedaan, en vooral het experimentje met poedersuiker 
gaf een leuk effect!  
  
Daarna hebben we geleerd wat veilig en onveilig is 
met vuur. Toen waren ze klaar om per nest hun eigen 
kampvuurtje te bouwen. Vervolgens zagen we wat er 
gebeurt als je te dichtbij het kampvuur staat. Helaas 
was de tijd toen alweer bijna om. De welpen mochten 
zelf het vuur blussen en daarna zijn we weer terug 
gelopen naar het clubhuis. 
  
Meer foto’s zijn te vinden 
 op onze facebookpagina.   
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Welpen - meisjes 

Gidsen 

Verkenners Landelijk 

Scouting bespaart Nederland miljoenen euro’s 

Misschien heb je het al gezien op onze website 
(www.janvanhoof.nl) maar op 10 december heeft Scouting 
Nederland een rapport aangeboden aan de directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. Uit dat rapport 
kwam onder andere naar voren dat de activiteiten van 
Scouting Nederland opvallend positieve effecten hebben op 
gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsontwikkeling van 
leden en vrijwilligers van Scouting. Hiermee bespaart 
Scouting de overheid jaarlijks miljoenen euro’s! 

Het is dus bewezen: Scouting is goed voor Nederland. 

 

Zomerkamp 2013 
 
Het was zaterdagmiddag toen de meiden het clubhuis in Eersel bereikten. Dat was het moment 
dat het pas echt spannend werd. Wie is de mol? Wie saboteert het zomerkamp? Elke dag ging er 
van alles fout. Spelkaarten verdwenen, er werden kinderen ontvoerd, er werd een verkeerde 
afslag genomen tijdens de looptocht en nog steeds wist niemand wie dat allemaal veroorzaakte. 
 
Elke avond slopen de meiden de ‘donkere kamer’ in. Daar stond een computer met een 
vragenlijst. Vragen als ‘wie verdenk jij’ en ‘welk kleur shirt had de mol volgens jou aan’ 
ontbraken zeker niet. Daarna was het tijd om allemaal rondom een knisperend vuurtje plaats te 
nemen. Dag na dag vielen er steeds meer meiden tijdens dit avondritueel af. 
 
Tot vrijdagavond! Nadia en Esmee bleven over. Wie o wie was toch die saboteur? De één na de 
ander werd beschuldigd en de argumenten vlogen in het rond. Op zaterdagochtend kwam daar de 
verlossing. Onze eigen Nadia, toen nog welp, zette iedereen op het verkeerde been. Zij zorgde 
ervoor dat er geld uit de pot verdween, dat snoepjes zomaar op waren en dat anderen het spel 
moesten verlaten. 
 
Al bij al was het een super tof en vooral spannend kamp. We hebben gezwommen in een 
subtropisch zwemparadijs, een tocht gelopen, vuurtjes gemaakt, een high tea gehouden, spellen 
gespeeld en nog veel meer!  
 
We hopen dat zomerkamp 2014 nog leuker wordt! 

Weekendkamp 2013 (geschreven door Madelief) 
 

Dit weekend was er weekendkamp! Het was echt super leuk, want het hele kamp was er een 
rollenspel. We waren een persoon in een verhaal met allemaal opdrachten die we zelf moesten 
uitvoeren. De eerste opdracht was dat we onszelf moesten bevrijden uit de kelder van een 
herberg ‘het zwarte zwijn’ , dat was leuk! Daarna moesten we door een oude mijn kruipen om 
te ontsnappen. Binnen 3 minuten moest dat gebeuren anders was je al het geld kwijt dat je 
gevonden had in die mijn. Daarna gingen we het geld verdelen dat we gevonden hadden, 
kregen we een zakje om het geld in te doen en konden we naar de markt. Daar konden we 
wapens, schilden, tassen, helmen, magische spreukenpoeder, geneeskrachtige kruiden, 
lampen, fakkels, lucifers en nog meer dingen die we nodig hadden op onze ‘tocht’. 
 

Toen we al die spullen gekocht hadden mochten we met twee groepjes gaan fietsen met een 
GPS. Mijn groepje eindigde meteen in een weiland waar we niet moesten zijn. In die toch 
moesten we kaartjes vinden en dan zaten er stukjes test in waar we konden lezen of we levens 
verloren f geld kregen. Er waren ook twee posten. Bij de eerste gingen…..ABSEILEN!!! dat was 
echt cool. Bij de tweede kregen we warme chocolademelk en pepernoten. Daarna gingen we 
terug, deden en een spel in een labyrint (met opdrachten die erg grappig waren), keken een 
film die grappig was over een gevallen ster en een man en die ster werd een vrouw. Nouja… 
het was grappig. Toen moesten we slapen en gingen we onze schoen zetten XD. De volgende 
dag zat er een aardappel en schoonmaakmiddel in onze schoen. We gingen verder met het spel 
en we bouwden toen een dorp en een stormram. Daarmee had mijn groepje gewonnen. En we 
hebben na twee gevechten de slechte/gemene graaf verslagen!!!!!!  

Wat doe je bij de verkenners als traplopen te zwaar 
wordt? Juist ja… Dan pionier je toch gewoon een lift! 



Scouting Jan van Hoof -Groep Gouda 
Nieuwe Haven 308, 2801 EG Gouda 

www.janvanhoof.nl 

Voor vragen over de speltak, mail naar: 
“Speltak”@janvanhoof.nl of kijk op 

www.janvanhoof.nl 

Voor vragen over of suggesties voor de 
Hoofenier, mail naar 

hoofenier@janvanhoof.nl 

Explorers 

Overig nieuws Regio 

Jan van Hoof in de regio en op landelijk niveau 

Op de regioraad van 2 december is een aantal Jan van Hoof-
ers benoemd tot bestuursleden in de regio Lek en 
IJsselstreek en de landelijke raad van Scouting Nederland. 
Jeffrey Zijleman (leiding bij de welpen-jongens en 
verkenners) is benoemd tot coördinator regionale activiteiten 
van de regio; Khenzie Commenencia (oud welpen-meiden 
leiding) is benoemd tot vertegenwoordiger van de regio bij 
de landelijke raad; en Nellie Kraayeveld (oud bestuurslid 
JvH) en is naast haar functie van coördinator trainingen 
benoemd tot voorzitter van de regio. Deze mensen 
ondersteunen onder anderen John Tusveld (oud 
verkennersleiding, oud bestuurslid JvH) die ook al jaren 
actief is in de regio. 

Wij bewonderen de inzet en ondersteuning die deze mensen 
geven aan Scouting en zijn trots op het feit dat vier van de 
acht mensen uit het regioteam mensen zijn van de Jan van 
Hoof. 

 

Wist je dat…. je op vertoon van je scoutcard 5% 
korting krijgt op je aankopen bij Outdoor Gouda! 

 

Nieuwehaven 45 a-d 2801 CT Gouda Tel: 0182 517 348 

Zomerkamp 2013 

Ons zomerkamp brachten we door in Wiltz. Het was zonnig en mooi en naarmate het einde van het 
kamp in zicht kwam, waren wij steeds meer in de rivier de Wiltz te vinden. Dingen als varen en 
andere spannende activiteiten doen is bij ons wel geliefd, gelukkig zat het kamp er ook vol mee. 
Kanoën en abseilen werd met veel plezier gedaan. Wat ook bijzonder was, is dat we reisden met de 
trein. Dit zorgde voor veel genante en grappige momenten, iedereen probeerde met zware tassen een 
plaatsje te vinden zonder mensen om te stoten en staande te blijven in de wiebelende trein.  

Een pluspunt was, dat er niemand gewond is geraakt, behalve dan degenen die al gewond mee op 
kamp gingen. Echter heerste er wel een of ander virus en lag de helft van de Explorers voor een 
nacht en een dag lang te kotsen over het terrein. Luxemburg-stad hebben we ook nog bezocht, wat 
voor velen een moment van rust was. Het bezoeken van de Kazematten was ook in de stad-dag 
verwerkt. Verder hebben we voornamelijk leuke spellen en activiteiten op en rond het kampterrein 
zelf gedaan. Een van deze dingen was natuurlijk elke dag hout sprokkelen en dit bewerken met 
bijlen, die aan het eind van het kamp allemaal kapot waren. Dat zegt natuurlijk veel over hoe 
fanatiek we zijn. Er is zelfs nog bewijs dat we hebben gehiked, al was dit maar een wandelingetje 
door het plaatsje Wiltz (waar sommigen wanhopig WiFi probeerden te zoeken).  

Het was een gezellig kamp. Al waren er hier en daar wel wat ruzietjes, maar ach, daar zijn we pubers 
voor! 

Stichting Specsavers Steunt 
 
Het afgelopen jaar is er volop gestemd en dit heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De Jan van Hoof is namelijk 
geëindigd op nummer 1 wat betekend dat we het komend 
jaar gesteund zullen worden door Specsavers. 
 
In de winkel kunnen klanten na aankoop uit twee goede 
doelen kiezen, een nationaal en regionaal doel. Eind 2014  
wordt tussen deze twee goede doelen een sponsorbedrag 
verdeeld afhankelijk van de eindstand die door de klanten 
is bepaald. 
 
 
 
 


