
HIT: 
18-21 april 

 

Koningsdag: 
26 april 
 

Ontmoeting: 
28-30 mei 
 

Jungledag: 
14 juni 

 
Bever doe dag: 
21 juni 

 

Algemeen 

Gidsen Welpen - jongens 

Het voorjaar is al volop begonnen en dus heeft 
ook het clubhuis tijdens NLdoet weer een 
opknapbeurt gehad dus we kunnen er weer 
helemaal tegenaan. Verderop lees je er meer 
over. 

Het voorjaar biedt ook weer een hoop leuke en  
spannende activiteiten dus houd onze agenda 
op de website goed in de gaten! 

 
De redactie 

Later dit jaar… 

Toen we de vlag hadden gehezen, gingen we een Quizzz 

doen om punten te halen en het thema was Mode. Ik weet 

helemaal niks van de mode maar we waren wel 1e met de 

Kangeroes. Met alle vragen die we goed hadden, kregen we 

hints voor het volgende spel. We kregen plaatjes te zien van 

kledingstukken en moesten het de goede naam geven. Daarbij 

waren we laatste ): maar oké. 

  

Degene die de meeste punten hadden gehaald mochten als 

eerste oude kleren voor het andere spel kiezen en pakken en 

daarvan nieuwe kleren mee ontwerpen. 

  

Wolven: 

- een kort shirt met jurk gedragen door Sanne 

- een korte broek en t-shirt aan elkaar (broekpak) gedragen 

door Mijntje 

Kangeroes: 

- t-shirt en broek met gaten gedragen door Ruth 

- t-shirt met achter kleine friemeltjes gedragen door Emma 

- t-shirt en broek gedragen door Mirthe 

Tijgers: 

- moslim badjas en slaapkleding gedragen door Nadia 

- supermoslimhippie in een superpak gedragen door Bonnie 

  

Wij, de Tijgers hadden gewonnen.  

  Groetjes Nadia. 

Voor de welpen staan er de komende weken weer wat speciale 

activiteiten op het programma. 

  

Zaterdag 29 maart is er een gezamenlijke opkomst geweest met de 

verkenners. Het was erg mooi weer en dus konden we lekker op de 

fiets naar het weegje. Daar zijn we begonnen met een smokkelspel. 

Daarna zijn de welpen en verkenners in 3 groepen gedeeld en 

mochten ze laten zien wie het eerst een touwtje kon doorbranden. 

Helaas was het daarna alweer tijd om terug te gaan naar het 

clubhuis. 

   

Zaterdag 5 april hebben we weer een gezamenlijke opkomst, en dit 

keer met de welpen-meisjes.  

  

  

No. 2 - april 2014 

Zaterdag 12 en zondag 13 april 

gaan we gezamenlijk met de 

welpen-meisjes op kamp naar 

Alphen aan den Rijn. 

www.scoutingalphen.nl  

  

Verder hebben jullie gemerkt dat 

we nieuwe leiding erbij hebben. 

Kaa de slang heeft het erg naar zijn 

zin bij de welpen en we gaan hem 

binnenkort installeren!  



Verkenners 

Bestuur  

Leiding gezocht bij de bevers! NLdoet 

Op 22 maart jl. was er weer een activiteit van NLdoet. Aan alle 

ouders en vrijwilligers van de Jan van Hoof is er gevraagd om mee 

te helpen met het opknappen en veilig houden van ons prachtige 

clubhuis; het Oranjefonds verschafte subsidie om ons hierin te 

ondersteunen. Met die subsidie en de vrijwilligers is er veel 

gedaan: de ramen beneden zijn beschermd voor het voetballen, er 

is een zitkist gemaakt voor de verkenners en de gidsen en er is 

flink geschilderd. Een spelkist, de deur van het leidingverblijf en... 

alle tafels van de onderverdieping zijn geverfd, zodat alles er weer 

netjes en fris uitziet!! Dank voor alle hulp! Hopelijk kunnen we 

volgend jaar nog meer werk verzetten met nog meer vrijwilligers 

van onze groep! 

 

De opkomst van 22 Maart stond in het teken van de zogenaamde Geocache. Dit is 

een klein doosje met een logboek erin, waar de vinders hiervan hun namen 

opschrijven. De maker van de Geocache maakt op internet met behulp van 

coördinaten bekend waar die zich bevindt, zodat andere Geocachers hier naar 

kunnen zoeken. 

 

Zo ook de verkenners. Gewapend met een een GPS per patrouille gingen zij op zoek. In 

deze GPS konden de verkenners coördinaten invullen die hun naar de volgende positie 

leidde. Onderweg moesten zij allemaal vragen beantwoorden en puzzels maken. Deze 

hadden met bekende kunstwerken hier in Gouda te maken, en zaten her en der verspreid. 

Deze vragen en puzzels die de kinderen kregen, leverde hun mits goed beantwoord het 

volgende coördinaat op. 

Onderweg kwamen de verkenners ook posten tegen, waar zij te drinken kregen, en waar 

hun antwoorden door de leiding werden gecontroleerd. 

Deze tocht leidde de verkenners uiteindelijk naar het Houtmansplantsoen, waar zij de 

Cache moeten zoeken. Uiteindelijk bleek deze zich onder een natuurinformatie bord te 

bevinden. De verkenners konden hun namen in het logboek schrijven, en zo kan iedere 

Geocacher zien dat de verkenners van de Jan Van Hoof hier geweest zijn. 

 

Een buitenprogramma was erg voordelig omdat we het clubhuis tijdelijk niet konden 

gebruiken vanwege NL Doet. Alle ouders die geholpen hebben nogmaals bedankt.   

Al met al was het een vreemde, maar erg leuke opkomst. Het enige jammere was was dat 

het weer niet altijd meehielp. 

Een enthousiast leidingteam zorgt elke week weer voor een leuk en 

afwisselend programma voor onze Bevers. Een programma met 

uitdagende activiteiten die zijn afgestemd op de leeftijd van de 

Bevers. Dit vraagt echter wel om een goed leidingteam. Daarom 

zoeken wij momenteel naar jonge mensen die de uitdaging willen 

aangaan om leider of leidster te worden bij onze Bevers! 

 
Dus, zou je op kunnen tegen een groep overenthousiaste Bevers 

tussen de 5 en de 7 jaar? Heb je een beetje tijd over op 

zaterdagmiddag en wil je jouw vrije tijd op een leuke manier 

besteden? Laat dan van je horen via bevers@janvanhoof.nl 

Resultaat Jantje Beton 2014 : €1054,18 

De resultaten van Jantje Beton zijn bekend. In de week van 

10-15 februari zijn alle jeugdonderdelen van de Jan van Hoof 

(met uitzondering van de Bevers) langs de huizen gegaan om 

geld in te zamelen voor het Jantje Beton. De helft van de 

opbrengsten gingen naar het goede doel, de andere helft 

kunnen we in onze programma’s steken. Hiernaast vinden 

jullie het resultaat van wat we binnen hebben gekregen. Dit 

betekent dat de onderdelen twee keer zoveel hebben 

opgehaald, een resultaat waar we trots op kunnen zijn! 
 

Resultaat Speculaasverkoop 2013: €2774,77 

Voor de volledigheid worden hiernaast ook de resultaten van 

de jaarlijkse Speculaasverkoop gepresenteerd. Ook hier is 

weer een indrukwekkend bedrag opgehaald, wat wederom 

kan worden besteed in onze zomerkampen en programma’s. 

 

Jantje Beton 2014 

Welpen-Jongens €306,60 

Welpen-Meisjes €198,39 

Verkenners €257,30 

Gidsen €209,46 

Explorers €82,43 

NB: getallen fluctueren omdat het ene onderdeel meer kinderen heeft dan het andere; dat het 

ene onderdeel meer geld binnenhaalt dan de ander betekent dus niet dat deze ‘beter’ zou 

zijn. Opbrengsten worden volledig in programma’s, materiaal en kampen voor onze 

jeugdleden gestoken. 

 

Speculaas 2013 

Welpen-Jongens €613,61 

Welpen-Meisjes €600,71 

Verkenners €536,30 

Gidsen €462,45 

Explorers €561,70 

NB: getallen fluctueren omdat het ene onderdeel meer kinderen heeft dan het andere; dat het 

ene onderdeel meer geld binnenhaalt dan de ander betekent dus niet dat deze ‘beter’ zou 

zijn. Opbrengsten worden volledig in programma’s, materiaal en kampen voor onze 

jeugdleden gestoken. 

 



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 

Explorers & Stam 

Zomerkampen Sponsorkliks 

Sinds enkele weken staat op onze website een 
sponsorkliks logo vermeld. Via deze button kunt u 
onze groep geld bezorgen zonder dat het u geld 
kost.  

Hoe werkt het? Nou, dit is heel simpel. Als u via de button 
iets koopt op bijvoorbeeld de site van Wehkamp, Bol.com 
of HEMA gaat een klein gedeelte van het aankoopbedrag 
door naar de Jan van Hoof. Makkelijker kan het niet! 

Zalando, Bart Smit, en thuisbezorgd.nl… er doen al meer 
dan honderd winkels aan mee dus kijk zelf ook even op de 
website van sponsorkliks als u iets wilt bestellen en help 
hiermee de Jan van Hoof aan een extra zakcentje. De 
afgelopen drie maanden is er al een kleine 50 euro 
opgehaald! 

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 

Ja ja, vrijdag 28 maart gingen we weer eens lasergamen, het is dat de Stam ons had 

uitgenodigd. We moesten het vervoer en de kosten zelf regelen wat uiteindelijk toch 

weer is gelukt. 

 

Al ben je verdeeld in teams, toch is lasergamen 'ieder voor zich'. Of in ieder geval, bij ons 

was er totaal geen sprake van samenwerking. Iedereen schoot maar op alles wat hij of zij 

zag bewegen, soms ook op eigen teamgenoten (Duco en Fleur). Sommige mensen hebben 

zichzelf overtroffen en een positieve score gehaald in plaats van in de min (Fleur en 

Lianne). Sommige mensen waren gewoon niet te doden, hoe vaak je ze ook dacht te raken 

(Kilian). Sommige mensen kon je gewoon niet verslaan (Eibert). En tot slot nog mensen die 

achter je aan blijven rennen tot ze je weer dood konden schieten, waarvan ik er een van 

was. De namen die iedereen voor zichzelf had bedacht waren ook erg origineel, jammer dat 

de jongen die het lasergamen verzorgde niet kon typen. Maar ach, iedereen leek het naar 

zijn zin te hebben, niemand is zwaargewond geraakt en we zijn allemaal weer veilig thuis 

gekomen. 

De zomerkampen zijn dit jaar van 19 t/m 26 juli 
voor de welpen (j/m), gidsen en verkenners. De 
Explorers en Stam Arendsoog zullen later in de 
zomer op kamp gaan. 
 
Enkele tips voor het kamp: 
 
Bekijk van te voren goed of je alle spullen al hebt en of ze 
nog goed zijn. Repareer of vervang deze zo nodig. Er is 
niets zo vervelend als om op een lek matje te slapen! 
Weet je niet precies wat je nodig hebt vraag dit dan aan 
de leiding. Met zo veel kampeerervaring bij elkaar weet er 
vast wel iemand wat je het beste kunt kopen. 
 
Als je een lege kussensloop meeneemt  
En hier je trui in stopt kan je hier een  
Lekker zacht kussen van maken en dit  
scheelt ook een hoop ruimte! 
 
 
 


