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VOORWOORD
Scouting is een hobby waaraan veel te weinig kinderen aan mee doen.
Oud-scouts bijvoorbeeld nemen blijkbaar te weinig moeite om hun kids te interesseren voor Scouting. En hoe dat komt?
Ik heb geen idee.
Ik vind het wel heel erg vreemd.
Ik kom regelmatig oud-leden tegen die heel mooie herinneringen koesteren en
met veel vreugde praten over hun Scoutingtijd.
Als ik zie hoe sommige leden heel erg gedreven zijn in Scouting, dan vind ik
het heel erg voor die kinderen die dat niet meemaken.
Want Scouting is een complete hobby, waar kinderen leren met elkaar samen
te werken, leren hoe ze ook zonder de moderne dingen kunnen overleven, of
is dat wellicht een te beladen woord?
Overleven, is tegenwoordig toch kinderspel?! Of vergis ik me daarin?
Kaart & kompas heb je toch niet meer nodig, daar hebben we GPS (de tomtom) nu voor. Maar om een tocht te lopen op de kaart eventueel samen met
dat kompas, is juist de uitdaging die ieder kind zou moeten aangaan.
Maar dat niet alleen. Scouting is ook heel veel plezier maken en leren hoe je
met elkaar moet omgaan. Accepteren dat er ook kinderen zijn die anders zijn
dan jou en ook die kinderen in zijn of haar waarde te laten, zoals jij dat ook wilt
dat andere met jou doen.
Kinderen beloven dat bij Scouting door te beloven zich aan de scoutingwet te
houden. Helaas duurt dat tegenwoordig veel te kort. Leden die langer dan 1
jaar lid blijven, laat staan alle speltakken doorlopen, worden steeds zeldzamer, en dat is echt heel erg jammer.
1 op de vijf kinderen vinden Scouting leuk of hebben er iets mee te maken gehad. Dat is best veel. Scouting Nederland is nog steeds de grootste vrijwillig
jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Daar wil je gewoon lid van zijn,
ondanks wat andere daar soms van zeggen.
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Van de redactie
Het heeft weer even geduurd, maar we hebben weer wat tijd kunnen vinden
voor het maken van een groepsblad.
Het groepsblad van Scouting St. Jan Baptist heet KIM, een afkorting van Kimberley. Kimberley die in de verhalen van Baden Powell tijdens zijn lidmaatschap van de engelse geheime dienst, allerlei avonturen beleefde.
Baden Powell heeft Kimberley gebruikt om zaken als sluipen, acteren en andere handigheden, uit te leggen aan de toenmalige jeugd van Engeland die
vanaf 1907 het spel van verkennen gingen spelen.
Dit deed Baden Powell in het boek Verkennen voor Jongens (Scouting for
Boys), dat na de bijbel het meest gelezen boek van de wereld is.
Helaas niet meer in het Nederlands verkrijgbaar, maar wel in Engeland, in het
engels natuurlijk.
Op dit moment bestaat de redactie van het groepsblad helaas uit 1 persoon
en dat ben ik, Luc Stel, groepsvoorzitter en teamleider bij de Welpen en de
Scouts.
Ik ben al vanaf 1969 (met een tussenpauze van ongeveer 3 jaar) lid van Scouting Nederland. Eerst tot 1979 bij Scouting St. Jan Baptist Meezenbroek, vanaf 1983 bij Scouting St. Willibrordus Molenberg, vanaf 1986 bij Scouting
Kapelaan Castermans Oud-Molenberg en vanaf 2002, weer bij Scouting St.
Jan Baptist. In 2002 is Scouting Kapelaan Castermans in het geheel opgegaan in Scouting St. Jan Baptist.

OP ZOEK NAAR REDACTIELEDEN
Om het groepsblad 1 keer in het kwartaal uit te kunnen blijven geven zoek ik
naar mensen die mij willen helpen om dit mogelijk te maken.
Aangezien ik op dit moment nogal wat functies in de groep heb, en die voorlopig niet wil opgeven, zoek ik vooral mensen die me kunnen helpen aan leuke
inhoud maar ook aam het vormgeven van het blad. Dus het maken van de
layout maar ook het schrijven, het intikken en de tekst voorzien van leuke
foto's of tekeningen.
Heb jij of U interesse in zo'n leuke functie, want dat is het echt, bel me dan
even, dan maken we een afspraak om eens over dit groepsblad te praten.
Mijn telefoonnummer is 0622490222.
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Jouw groep en internet
Op facebook, twitter
en op hyves zitten we
ook.
Zoek ons maar eens op.

Wij hebben een unieke website.
Bij ons kun je een website kiezen die je het meeste aanstaat.
Wil je heel veel informatie over de groep, regeltjes, activiteitenbijdrage en andere onderwerpen die je interesseren dan ga je naar de website voor de ouders of de volwassenen, www.scoutingheerlen.nl.
Maar wil je info hebben over alleen het programma, scoutingtechnieken of wat
een Bever of Explorer nu eigenlijk is en doet, dan ga je naar de speciaal voor
de jeugd ontwikkelde website www.happykidzz.nl.

E-MAIL
Scouting St. Jan Baptist doet bijna alles via e-mail.
Communicatie is heel belangrijk voor ons, dus we willen graag iedereen zo
snel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de groep maar
ook de ouders en scouts informeren over de opkomsten.
Dus een e-mail adres is heel belangrijk om goede communicatie
met de groep te hebben.
Het is zelfs van belang de e-mail regelmatig, het liefst
dagelijks, te checken want het zou zo maar eens kunnen
zijn dat op de dag van een opkomst iets kan veranderen.
Maar als het heel erg belangrijk is, wordt je door de staf
gebeld.
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SPELTAKNIEUWS

SPELTAKNIEUWS

Regelmatig worden er
nieuwe welpen geïnstalleerd.
Tijdens zo'n installatie is het
belangrijk dat de welp de
scoutingwet van de welpen
kent.
Niet uit het hoofd natuurlijk.
Dat vinden we een beetje te
ver gaan en erg schools.
Het is wel fijn dat de welp
weet wat hij of zij beloofd
als de belofte bij de installatie wordt
gedaan.
Het is niet niks, iets beloven, want we houden je er echt
aan.
De belofte van de welpen:
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 mij rekenen.
Om nu te weten wat je als welp belooft, moet je natuurlijk
ook weten wat de welpenwet (scoutingwet) inhoudt:
De welpenwet:
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.
De Bevers, Welpen en de Scouts hebben een andere saluut, tegenwoordig ook wel de groet genoemd. Die van de
Welpen vind je hier rechtsonder.
Het symboliseert de snoet met de twee rechtop staande
oren van de wolf.
Openen
De welpen openen sinds kort weer
op de manier zoals het honderd
jaar geleden werd gedaan.
De welpen vinden dit een
hele leuke opening.
Oud kan dus nog steeds heel
erg leuk te zijn.
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SPELTAKNIEUWS

De St. Joris Troep, zo heet
de speltak Scouts bij
Scouting St. Jan Baptist,
is dit jaar op kamp naar
Wiltz geweest.
Wiltz is een prachtige Luxemburgse stad dat ook wel de
europeesche scoutinghoofdstad wordt genoemd.
Toen wij in 1984 voor het
eerst daar een kamp hielden
was het een stad waar je heel
veel scouts van veel verschillende nationaliteiten tegen
kwam.
Je zag Scouts uit Schotland in kilts rondlopen maar ook
Amerikaanse Scouts die hun kamp hadden opgeslagen.
Tegenwoordig zie je helaas alleen maar Nederlanders en
Duitsers in Wiltz.
Helaas omdat het internationale karakter een stuk minder is
geworden.
Het one-penny monument, dat ter ere van de stichter van
Scouting, Baden Powell, is opgericht staat er gelukkig wel
nog.
Helaas blijkt dat dit monument
niet zo erg goed wordt onderhouden.
Hiernaast een foto waarin het
monument in zeer goede staat
verkeerd.
Het monument symboliseert de
drie vingers van het saluut van
de Scouts en de speltakken
daarna.
De drie delen van de belofte.

9

SPELTAKNIEUWS

De speltak explorers
is een speltak die gemengd is. Dat wil zeggen een speltak van
jongens en meisjes
van 15 t/m 18 jaar.
In de jaren 80 draaiden
de jongens en de meisjes gescheiden van elkaar. De jongens
werden de rowans genoemd en de meisjes de
sherpa's. Vandaar dat onze explorers de naam
R(owan)S(herpa)513 heeft.
De oorspronkelijke naam is RA513, de rowan afdeling 513 van Scouting St. Jan Baptist.
Scouting St. Jan Baptist was voor het jaar 1993
een scoutinggroep dat alleen plaats had voor jongens. De eerste kabouters (de meisjeswelpen zeg
maar even) kwamen na 1993 bij St. Jan Baptist.
De wereldbonden zijn nog steeds gescheiden, en
dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven, omdat er
nog veel landen zijn waar jongens en meisjes gescheiden het spel van verkennen (scouting) spelen.
Het blijkt trouwens sinds kort, nadat iemand dat
heeft onderzocht, dat meisjes het veel leuker vinden om gescheiden van de jongens het spel van
Scouting te spelen. Misschien een idee om weer
met Kabouters en Gidsen (de meisjes scouts van
11 tot 15 jaar) te beginnen. Sherpa's zullen dan
waarschijnlijk ook weer verschijnen.
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Onze visie
Scouting St. Jan Baptist noemt zich een aantal jaren ook Scouting Heerlen.
Dat heeft zo zijn redenen.
De naam Scouting Heerlen is misschien wat toegankelijker voor bepaalde
mensen dan onze originele naam, waar wij trouwens heel erg trots op zijn, die
nog stamt van de Katholieke Verkennerij.
Daarnaast willen wij heel duidelijk aangeven dat iedereen, waar ze ook wonen,
welkom bij onze groep is. Dit ondanks dat wij als enige Scoutinggroep van mening zijn dat alle groepen in hun eigen vijver (de eigen buurt) zouden moeten
blijven/werven. Alleen op die manier heeft iedere scoutinggroep bestaansrecht en worden de leden goed over Heerlen verdeeld. Dat er wel eens een
vriendje of vriendinnetje van een andere buurt mee komt, ok, maar als groep
hele groepen uit een andere buurt accepteren is, vinden wij, niet netjes.
De groep blijft aan de weg timmeren.
Heel veel tijd wordt geïnvesteerd in het werven van leden en stafleden, en het
oprichten van nieuwe speltakken.
We blijven positief en ons beleidsplan blijft ons de weg wijzen.

Groter, bekender en onafhankelijker naar de toekomst
Een behoorlijke ambitie, zeker in een tijd waarin steeds minder bedrijven
sportverenigingen willen sponsoren, laat staan een scoutinggroep.
Buiten een zeer actieve werving is de stichting bezig met het oprichten van
een scoutingband en is de groep bezig met het oprichten van de LuchtScouts,
een speciale speltak van jongens en meisjes van 10 t/m 15 jaar die voor 70%
bezig zijn met de luchtvaart.
Ons doel blijft dat als er over Scouting in Heerlen gesproken, gedacht of gefantaseerd wordt, men het heeft over Scouting St. Jan Baptist, ook wel Scouting Heerlen genoemd.
Scouting St. Jan Baptist is solidair met scouting in Heerlen en daarbuiten,
maar we kunnen het ons niet veroorloven ons zelf niet op de eerste plaats te
zetten, want in de laatste jaren zijn we erachter gekomen dat de andere scoutinggroepen ons echt niet zullen helpen.
Dat zullen we zelf moeten doen.
Help jij mee aan het werven van nieuwe leden?
Hang thuis een poster op en laat zien dat je lid van onze groep bent.
Maak van je thuis een kleine informatiedienst voor Scouting en verdien een
jaar lang gratis activiteiten t.w. 120 euro.
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Van de groepsvoorzitter
Onze activiteitenbijdrage
Onze groep is een groep die out of the box zijn zaken regelt.
Wij hebben bijvoorbeeld lidmaatschapsvoorwaarden.
In die voorwaarden staan een aantal voorwaarden beschreven waaraan
ouders en leden zich moeten houden, als zij bij ons lid willen worden en willen
deelnemen aan de activiteiten die wij voor de verschillende leeftijdsgroepen
organiseren.
Heel belangrijk vinden wij dat leden en hun ouders, binding met de groep
hebben, en zo'n lidmaatschap niet vrijblijvend vinden.
Als staf zeggen wij, Scouting is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid naar de leden toe en zullen niet
van de ene op de andere dag stoppen met onze verantwoordelijkheden.
Wij bieden onze activiteiten op dit moment nog voor 78 euro, 72 euro
of gratis, aan.
Deze bijdragen zijn onderdeel van een actie.
Wij vragen, zoals andere scoutinggroepen dat wel doen, geen contributie
maar een activiteitenbijdrage.
De groep is van mening dat u een bijdrage doet in de activiteitenkosten die wij
hebben om iedere week de speltakken draaiende te houden. Denk dan voornamelijk aan gas, water en licht. Maar ook materiaal dat gebruikt wordt of
deelname aan de regioactiviteiten, die voor onze leden gratis zijn. Bij andere
scoutinggroepen betaald u voor iedere extra activiteit, een extra bijdrage naast
de contributie die die groepen heffen.
We hebben het hier over dagactiviteiten, dus niet over kampen of weekienden
die jaarlijks georganiseerd worden.
De kampen, bijvoorbeeld, dienen selfsupporting te zijn.
De totale kosten gedeeld door het aantal leden van de speltak, is de kampbijdrage, of ook wel het kampgeld genoemd.
Datzelfde geldt ook voor de weekeinden van één overnachting of meer.
U begrijpt dat we van de activiteitenbijdrage niet ook nog eens een kampbijdrage van tussen de 90 en 125 Euro kunnen bekostigen.
Dus in het kort: u krijgt voor de activiteitenbijdrage alle dagactiviteiten die jaarlijks plaats vinden, incl. de extra activiteiten zoals bezoek aan een speeltuin of
een attractiepark. Voor de kampen betaald u wel apart.

12

OUTDOOR
ABSEILEN
Abseilen is een Duits woord. Als je het uit elkaar haalt krijg je ab en seilen. Ab
betekent naar beneden en een seil is een touw. Abseilen is dus langs een
touw naar beneden gaan, op een veilige manier natuurlijk.
Als je aan het rotsklimmen bent en je komt boven aan de rotswand, dan kan je
meestal niet via een andere weg naar beneden lopen. Je moet dan naar beneden abseilen. Het is ook leuk om "gewoon zomaar" te gaan abseilen. Eigenlijk kan dat overal vanaf; kerktorens, bruggen, vanuit bomen, enz. Denk er wel
aan dat het vaak verboden is om van dat soort objecten te gaan abseilen!
Abseilen gaat altijd gepaard met RISICO'S. Ga nooit zelf wat proberen, maar
zorg dat er altijd iemand bij is die veel ervaring heeft met klimmen en abseilen.
Controleer ook altijd zelf of alles in orde is (karabiner dichtgedraaid, touw goed
bevestigd, gordel vast en gesp teruggestoken, enz.). Als je je aan de regels
van de begeleiding houdt dan kan er niets gebeuren. Vertrouw op je materiaal,
overwin je angst en ga naar beneden! En... daag nooit iemand uit iets te doen
wat hij of zij eigenlijk niet durft!
TECHNIEK
Abseilen doen we met een abseilacht. Door de
wrijving die de acht geeft kost het je niet veel
kracht om stil te blijven hangen. Houd het touw in
je rechterhand naast je heup. Laat langzaam wat
touw door je hand glijden om naar beneden te
gaan. Let erop dat er niets tussen de acht en het
touw kan komen (haren, trui, das, enz.) want dat
kan erg vervelende gevolgen hebben.
Je houding is erg belangrijk. Ga lekker in je gordel
hangen! Ga in een kleine spreidstand staan met
gestrekte benen. Loop (!) naar beneden met je
voeten plat tegen de wand. Als je de juiste houding hebt, dan worden je voeten vanzelf tegen de
wand gedrukt. Je linkerhand hoef je dus niet te
gebruiken, maar je kunt er het touw boven de acht
mee vasthouden.
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ABSEILACHT

Haal een lus van het touw door de grote ring van de acht, sla dan die lus over
het kleine oog. Hang het kliene oog in de karabiner in. Controleer of je alles
goed hebt zitten, en zorg ervoor dat je gordel strak genoeg zit.
De begeleider zal ook nog een zekeringstouw aan je gordel vastmaken. Als
alle karabiners zijn dichtgedraaid ben je klaar om te gaan abseilen.
Ga altijd langzaam naar beneden...
Haal een warme abseilacht zo snel mogelijk uit het touw ...
Controleer ook zelf of alles in orde is !
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LuchtScout
ThunderBirds
Scouting St. Jan Baptist is bezig een nieuwe LuchtScouts speltak op te richten.
Sinds enkele jaren wilt de groep niet alleen leden voorzien van landprogramma's maar ook Lucht-, Muziek en sinds kort Ruiter (paard) programma's.
De luchtscouts doen natuurlijk ook landscouts programma's zoals pionieren,
klimmen of trefbal.
Naast die activiteiten maken zij ook modelvliegtuigen, vliegen met drones of
bouwen hun eigen lijnvliegtuigen.
Maar het bezoeken van het evenement Beek for Speed of het Aviodrone waar
ook het Nationale Luchtvaart Museum is, is natuurlijk een optie.
Voor deze speltakken zoeken wij nog altijd leiding.
Leiding die verstand heeft van de luchtvaart, van een muziekband of van
paarden.
Aangezien het zoeken naar deze specifieke leiding best wel even duurt, blijft
de aandacht voor de Welpen en de Scouts natuurlijk heel belangrijk.
Voornamelijk voor de speltak Scouts zijn we op zoek naar jeugd die zich
willen storten in het scoutinggeraas.
Hebben jullie neven, nichten, broertjes of zusjes die zich willen laten uitdagen?
Iedereen is van harte welkom.

Bevers, iedere zaterdagmorgen, van 9u tot 12u
Welpen, iedere zaterdagmiddag, van 13u tot 15u.
Scouts, iedere vrijdagavond, van 19u tot 21u.
Explorers, iedere dinsdagavond, van 19u tot 21u.
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Wordt ook bandlid,
Neem les en/of repeteer
samen met een leuke groep
mensen!

De Show- en Marchingband St. Joris krijgt zo langzamerhand vorm.
Er is gezocht naar een comité van aanbeveling. Een groepje bekende mensen die de band kunnen aanbevelen, aanprijzen.
We hebben de voormalige voorzitter van de Landelijke vereniging Scouting
Nederland, Ger Koopmans, ook gedeputeerde binnen de provincie, Peter Erkens, voorzitter van CDA Heerlen, Rob Beeren, bestuurslid van de Drum
Corps Europe en Ger Vankan, voormalig voorzitter van de regio en van Scouting St. Jan Baptist, bereid gevonden om in het comité zitting te nemen. We
zijn daar best wel trots op. We gaan nog een persoon vragen, hopelijk zegt zij
ook ja.
De folders om leden te werven liggen ook klaar en zullen bij de scholen afgegeven worden.
De band gaat het uniform van de LuchtScouts dragen. Een grijze blouse met
blauwe cap, onze rode das een een wit
fluitkoord. Op de blouse wordt natuurlijk
het installatieinsigne van Scouting Nedderland gedragen en ipv een speltakteken zal een nieuw insigne van de band
gedragen worden. Daarboven zal de nederlandse vlag gedragen worden. Voor
de rest kom je ook die insignes tegen die
de andere speltakken dragen.
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KNUTSELHOEKJE
Folie schilderij
Wat heb je nodig:
·
·
·

Aluminiumfolie
Lijm.
Karton.
Je kunt een prachtig glimmend schilderij maken. Dit moet je doen.
Maak een tekening met behulp van de lijm op
het karton zodat de lijm wat dik op het papier
komt te liggen. (Misschien kun je eerst nog
even het beste oefenen op een gewoon velletje
papier of de tekening licht met potlood opzetten.)
Na een uurtje ga je er nog zo'n laagje overheen
maken met de lijm. Dit herhaal je eventueel
nog een paar keer totdat er een dikke laag op
het karton staat.

Als er een flinke laag van de tekening op het karton staat, bedek je het karton
met het aluminiumfolie. Als je het aluminiumfolie licht en voorzichtig aandrukt,
zie je de tekening nu in de folie.
Beplak de rand van het karton met lijm en druk de aluminiumfolie op die rand.
Eventueel kun je nog met gewoon karton een lijst om het schilderij maken.
Je kunt ook i.p.v. een tekening een tekst op het karton schrijven.
Bijvoorbeeld: Scouting laat je iedere keer weer uitdagen!

Veel plezier.
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NIEUWS
KAMPGELD IN 2015
Verhoging kampgeld eens in de tien jaar
Wij proberen verhogingen van o.a. de kampgelden zolang mogelijk uit te stellen.
Prijzen stijgen jaarlijks tussen de 2,5 en 3,5%. Om in de trend van die verhoging te blijven, zou dat betekenen dat we elk jaar de kampbijdrage met bijvoorbeeld 3% dienen te verhogen. Dat zou jaarlijks een heel gedoe zijn.
Daarom kiezen wij ervoor om een verhoging ongeveer 1 keer in de 10 jaar toe
te passen.
Dat is dan ook de reden dat het kampgeld in 2016 van de Welpen en de
Scouts naar 125 euro p.p. gaat.

ACTIVITEITENBIJDRAGE STAAT ONDER DRUK
Gemeente gaat gegevens leden eisen
Wij krijgen jaarlijks subsidie van de Gemeente Heerlen. Tot nu toe hebben wij
geen gegevens van de leden dienen door te geven om een aanvraag voor deze subsidie mogelijk te maken. De gemeente gaat dit waarschijnlijk veranderen. Aangezien wij als groep het heel belangrijk vinden uw gegevens niet aan
derden te geven, heeft de groep en de stichting besloten deze gegevens niet
over te dragen en ons te houden aan de wet bescherming persoonsgegevens.
Hierdoor lopen wij het risico in 2016 geen subsidie meer te krijgen. In verband
hiermee kan het zijn dat de actie die wij een aantal jaren hebben, 78 euro activiteitenbijdrage ipv 120 euro, te laten vervallen. Dat betekend dat wij dan terug
moeten gaan naar een activiteitenbijdrage van 10 euro per maand. Wij houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ROOK VERBOD UITGEBREID
Gezondheid kinderen gaat voor
De stichting, de eigenaar van ons HK, heeft besloten om een rookverbod in te
stellen voor het gehele gebouw, pad naar de ingang, het terrein direct om het
gebouw en de openbare ruimte op het jamboreepad.
De Stichting is zich ervan bewust dat zij natuurlijk geen zeggenschap heeft
over het jamboreepad, maar vraagt staf en ouders hierin wel mee te gaan.
Reden is de gezondheid die rokers schaden door in het bijzijn van voornamelijk kinderen, te roken.
Ook in de buitenlucht kan dit zeer veel schade aan de gezondheid veroorzaken. Voornamelijk wanneer kinderen en ouders zich een weg moeten banen
om het gebouw binnen te komen.
De stichting en de groepsraad heeft dan ook bepaald dat vanaf een uur voor
tot een uur na de opkomst niet meer gerookt mag worden.
Natuurlijk hopen wij op de medewerking van iedereen.
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DRAGEN VAN ONZE SCOUTFIT
De Das dient altijd gedragen te worden
Bij Scouting hoort onze eigen kleding.
Kleding dat wij vóór 2009 uniform noemde.
Het woord uniform gaf duidelijk aan dat iedereen, binnen een bepaalde speltak (leeftijdsgroep) dezelfde kleding draagt.
In 2009 is na een keuze door leden , oud-leden en buitenstaanders voor nieuwe kleding en een nieuwe naam gekozen.
Omdat het woord uniform ons nog steeds deed denken aan het militaire uniform dat kinderen in de beginjaren van Scouting droegen omdat daar makkelijk aan te komen was, heeft Scouting Nederland gekozen voor het woord
ScoutFit.
Het uniform werd helemaal onder handen genomen en iedere speltak kreeg
een blouse met haar eigen kleur.
Vooral bij de bevers veranderde er veel. Een trui werd een blouse en het rode
poloshirt werd een blauw T-shirt, dat overigens ook bij alle andere speltakken
werd ingevoerd.
Nu hebben we een hele lijn.
Blouse, T-Shirt en een trui, dat meer op een vest lijkt.
Iedere scoutinggroep kan kiezen voor de blouse, of het TShirt of de trui, of je kiest voor de hele lijn.
Wij hebben gekozen voor de hele lijn waarbij het T-Shirt en
Das gedragen worden wanneer het 20 graden of meer is.
En het T-Shirt, met blouse en das wanneer het kouder is
dan 20 graden.

De DAS DRAGEN WE DUS ALTIJD!
De trui en de broek is wat ons betreft facultatief.
Dat betekend, dat deze naar believen samen met het TShirt, de blouse en de das gedragen mogen worden.
Wel is het dragen van een blauwe spijkerbroek verplicht.
De trui is vanaf € 25,95 te koop bij de ScoutShop.
De trui heeft een doorlopende rits, voorzien van kleuren
logo op voorzijde en contrast logo in de zij. De trui heeft 2
steekzakken met rits, reflecterende accenten en is gemaakt
50/50% polyester/katoen.
Verkrijgbaar in kinder- en volwassenmaten.
De trui is gemaakt onder het Fair Wear label, zie
www.fairwear.nl voor meer info.
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De broek is verkrijgbaar vanaf € 31,95.
Het is een sterke donkerblauwe afristbroek gemaakt van sneldrogende vuil en
waterafstotende ritex stof (65% micropolyester/35% katoen) met handige zijvakken op de broekspijpen. Leverbaar in diverse (kinder)maten.
De trui en de broek zijn wel gemakkelijk maar ZEER ZEKER NIET VERPLICHT.

UW GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ ONS
De Wet bescherming persoonsgegevens
De groepsraad en de stichting hebben unaniem besloten, in tegenstelling tot
veel andere groepen in de gemeente Heerlen, dat wij niet van plan zijn gegevens van onze leden aan derde door te geven.
Wij houden ons aan de wet bescherming persoonsgegevens die de bescherming van deze gegevens
regelt.
Ook wanneer dat een eis wordt van de gemeente
Heerlen voor de subsidieaanvraag, waarbij bij het
ontbreken daarvan een aanvraag niet zal worden toegekend, zullen wij deze gegevens niet prijsgeven.
De consequentie zal dan wel zijn dat wij niet meer
gesubsidieerd worden, maar dat zullen wij in een bezwaar aanvechten.

ZOMERPROGRAMMA'S
Veel kinderen kunnen niet tijdens de zomervakantie
Tijdens het zomerprogramma van de bevers, is het voor de staf duidelijk geworden dat veel kinderen niet kunnen omdat zij op vakantie zijn, of dat kinderen worden aangemeld maar uiteindelijk niet deelnemen.
Hierdoor heeft de speltak kosten moeten maken die eigenlijk niet gemaakt behoefde te worden. Zonde van geld natuurlijk.
In verband daarmee heeft de beverstaf besloten geen zomerprogramma's
meer te organiseren. De zomerprogramma's (die een kleinere periode omvatten) van de Welpen en de Scouts zullen wel doorgang vinden.

JOTA-JOTI 2015
58e Jota en 19e Joti, wij doen weer mee
Scouting St. Jan Baptist doet ieder jaar mee met de JotaJoti. Ook dit jaar zal ons gebouw gevuld zijn met de jamboree on the air. Zenden via de ether en praten met
Scouts in Amsterdam of in Berlijn. Onze Jota-Organisator
zal speciaal hiervoor uit Almere komen om dit samen met
Frans Kouwenhoven en Nelis Diepenveen, de
radioamateur's, te organiseren. Kom vooral kijken en mee
doen.
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LIDMAATSCHAPSKAART
Dit is een echte Scout Lidmaatschapskaart met de handtekening van Lord Robert Baden-Powell, de stichter van Scouting en de Chief Scout of the World.
Dit kunstwerk is van de hand van Paden-Powell.
Hij was een groot kunstenaar en deed de illustraties van zijn werk allemaal
zelf.
Met een beetje kennis en handigheid met de computer kun je van dit kunstwerk een mooie kaart maken.
Ik denk niet dat Baden Powell daar moeite mee heeft, als je zijn kunstwerk gebruikt om Scouting te promoten en het niet voor winstbejag gebruikt.

22

LAND VAN MAAS EN WAAL
Onder de groene hemel, in de blauwe zon,
speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton,
daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch,
en we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
Ik loop gearmd met een kater voorop,
daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop,
en dan de grote snoeshaan die legt een glazen ei,
wanneer je 't schud sneeuwt het op de Egmondse abdij.
Ik rijk een meisje mijn koperen hand,
dan komen er twee moren met hun slepen in hun hand,
dan blaast er een fanfare ten ere van de schaar,
die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.
Onder de purperen hemel, in de bruine zon,
speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton,
daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch,
en we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt,
die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt,
we staken alle kerken met brandewijn in brand,
't is koudvuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant.
Het leed is geleden, de horizon schijnt,
wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt,
dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak,
en eten 's avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.
Onder de gouden hemel, in de zilv'ren zon,
speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton,
daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch,
en we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
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Op dit moment bieden wij weer grote clubactie loten te koop aan.
Een lot kost maar 3 euro, waarvan 80% (€ 2,40) per lot naar de groep gaat.
Wij hebben dit jaar de ambitie 500 loten te verkopen.
U kunt heel makkelijk loten kopen via de volgende link:
https://clubactie.nl/actie/StichtingScoutingSintJanBaptist
HELP ONS MEE DIE AMBITIE TE HALEN...

NIEUWE POSTERS EN NIEUWE BANNERS
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ADVERTENTIES
Op iedere linker pagina kan een advertentie geplaatst worden.
Bent u een bedrijf die ook in deze moeilijke tijd Scouting een warm hart
toedraagt? Dan bent u van harte welkom om in te gaan op ons advertentie
aanbod!
Normaal
Kaft
Achterzijde
Halve pagina
Hele pagina

€ 25,00
€ 45,00

€ 35,00
€ 65,00

€ 100,00

Ons groepsblad wordt 4 keer per jaar uitgegeven en wordt door meer dan 250
mensen gelezen. Een exemplaar zal bij diverse instanties zoals huisartsen,
scholen e.d. afgegeven worden.
In ons HK is ook een exemplaar te vinden.
Ook oud-leden krijgen een exemplaar via de mail gestuurd.
Daarnaast is het groepsblad via onze website te downloaden.
U sponsort daarmee niet alleen het groepsblad, maar ook de vele activiteiten
van de scouts. U wilt toch niet achterblijven, toch?
Bel 0622490222 voor een afspraak.
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Hartelijk gefeliciteerd

Wij wensen iedereen
die in de komende
periode
JARIG IS
een prettige dag toe.

26

Lachen, gieren, brullen

De klas uit!
Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem
Dus de juf zegt: "jantje wil je even ophouden"
Waarop jantje door blijft gaan "broem broem broem broem"
En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang"
"Nee" zegt jantje "dat kan niet mijn benzine is op!"
Appel
De vader en een zoon zaten aan tafel te eten.
De zoon vraagt: "pap?"
De vader antwoord "niet praten tijdens het eten". Na het eten zegt vader: "zoon wat wou je me vertellen?"En de zoon antwoord: "toen je de
appel ete zat er een kleine spinnetje erop met een paar eitjes".

Supermarkt
Jantje loopt met oma door een supermarkt, en jantje ziet 50 euro liggen hij vraagt : oma mag ik die hebben?
oma: "neee alles wat op de grond ligt is vies "
Later op de dag ziet hij 100 euro liggen en vraagt weer "oma mag ik
die hebben"
Oma: "nee alles wat op de grond ligt is vies"
Er ligt een bananeschil op straat en oma glijdt uit en zegt "jantje help
me!!!!!"
"nee oma alles wat op de grond ligt is vies!!"

Tractor rijden
Er word aan de deur gebeld, Jantje doet de deur open.
Een man staat voor de deur en vraagt: "is je vader thuis"
Jantje zegt: "nee, hij is overreden door een tractor"
de man vraagt: "is je moeder thuis?"
"nee, zij is overreden door een tractor"
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Scouting- en Totemcentrum St. Jan Baptist (045) 572 28 87
Ons HoofdKwartier, HK, Home

Verhuur

(062) 249 02 22

Groepsvoorzitter

(062) 249 02 22

Groepsbegeleider

(062) 156 65 92

Bevers, Professor Plof

(045) 400 91 24

Welpen, Hopman

(062) 249 02 22

LandScouts, Hopman
LuchtScouts, Hopman

(062) 249 02 22

Explorers, Patrick

(064) 303 39 18
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WISTEN JULLIE
Dat Scouting St. Jan Baptist een groep is voor Land-, Lucht-, Muziek- en
Ruiterscouts?
Dat wij het modernste Scoutinggebouw in de wijde omgeving hebben?
Dat wij ook contact willen houden met oud-leden?
Dat het activiteiten comité de groepsactiviteiten voor de groep organiseert?
Dat 16 en 17 oktober, de Jota-Joti georganiseerd wordt
Dat iedere speltak een eigen naam heeft?
Dat de Bevers de Stuiter-Kolonie heet?
Dat de Welpen de Baden-Powell Horde is?
Dat de Scouts de St. Joris Troep is?
Dat de Explorers EA 513 zijn?
Dat je Scouting St. Jan Baptist ook kunt vinden onder www.meezenbroek.nl
of www.palemig.nl?
Dat wij dit jaar, op vrijdag 30 oktober 2015 van 19u tot 21.30u, een halloweenparty organiseren?
Dat we nog steeds iemand zoeken die adverteerders voor dit groepsblad wilt
aanbrengen?
Dat de Bevers nog steeds een probleem hebben met een snoepjesdief?
Dat wij ons gebouw ook verhuren aan andere verenigingen?
Dat er weer Bevers naar de Welpen zijn overgevlogen?
Dat er Welpen naar de Scouts overgevlogen zijn?
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Bijeenkomsten
Bevers
Welpen
Scouts
LuchtScouts
Explorers
St. Jorisband
RuiterScouts

zaterdagmorgen
zaterdagmiddag
vrijdagavond
vrijdagavond
dinsdagavond
nog niet bekend
nog niet bekend

van 10.00 u tot 12.00 u.
van 13.00 u tot 15.00 u.
van 19.00 u tot 21.00 u.
van 19.00 u tot 21.00 u.
van 19.00 u tot 21.00 u.
nog niet bekend
nog niet bekend

Afmelding
1 dag vóór de bijeenkomst. Afmelding is verplicht.

Lidmaatschapsperiode en activiteitenjaar
Wij kennen de lidmaatschapsperiode (zie onze voorwaarden voor meer informatie) en het activiteitenjaar dat van 1 januari t/m 2 januari van het opvolgende jaar loopt. De eerste 2 maanden zijn gratis.

Activiteitenbijdrage (Standaard € 120,00 per jaar)
Actie: 1e lid familie € 78,00, 2e lid € 72,00, vanaf 3e lid gratis
Alléén via ons banknummer, NIET via de stafleden.
Acties gelden alleen als een nieuw lid minimaal 1 jaar betalend lid is/blijft.

Opzegtermijn actviteitenjaar
Vóór 1 september, schriftelijk aan het groepsbestuur. Zie www.stjanbaptist.nl
voor meer info.

Installatie
Uw zoon/dochter wordt in de regel binnen twee maanden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat hij/zij tijdens een feestelijke bijeenkomst van de speltak de
insignes op de blouse gespeld krijgt. U krijgt meer informatie van de staf van
de speltak.

Rekeninggegevens
IBANnummer
Naam Bank
t.n.v.
onder vermelding van

NL49SNSB0936905980
SNS BANK NV
Scouting St. Jan Baptist
Naam zoon/dochter, en activiteit
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UIT DE OUDE DOOS

BOVEN: Uit de jaren 70. Links: Verkenners halen hout en rechts poseren
4 verkenners voor de foto met op de achtergrond de patrouilletent en keuken
ONDER: Het rowankamp in Holset, van RA 513 in de 80er jaren.
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Assurantie- en Financieringskantoor

Jac Stel & Zonen vof

Schelsberg 132
6413 ag Heerlen

Alle verzekeringen
Hypotheken

www.jacstel.nl
info@jacstel.nl

Geldleningen

Bel voor een afspraak: 045-5721866
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PROGRAMMA 2015-2016 een fragment
BEVERS

WELPEN

SCOUTS

Spelecircuit
Insekten
Speurtocht
Dierendag
Jota-Joti
Hallo ween
Knutselen
Pietenfeest
Sport en Spel

Vlaggenroof
Roefeldag
Jota-Joti
Griezelen
Speuren
Klimmen
Weekeinde
Zwemmen
Kampvuur
Verjaardag Baloe
Boswandeling
Insignes

Kaart en kompas
Tochttechnieken
Jota-Joti
Dropping
Kubb
Roefeldag
Insignes
EHBO
Laser gamen
Lekker smikkelen
Bosspel
Zwemmen
Schaatsen
St. Nicolaasweekeinde

EXPLORERS
Boogschieten
Koken
Pionieren
Surprise
Vredeslicht
Quiz
Survival technieken
Verjaardagen
Tocht
Buitenleven
Geo Bike
Wandeltocht

GROEP
Roefeldag
Jota-Joti
Halloween
St. Maarten
Grote Club Actie
Kerst
Paddestoelen lezing
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INFORMATIEBOEKJES
Voor de speltakken zijn informatieboekjes gemaakt waar heel veel informatie
staat die u moet weten om de organisatie van de groep te kunnen begrijpen.
Hierin wordt dus ook uitgelegd hoe de groep georganiseerd is en waar u moet
zijn als u bepaalde vragen heeft.
In deze boekjes vindt u alles over onze ScoutFit, wanneer moet bijvoorbeeld
de blouse gedragen worden, en wanneer alleen het T-Shirt.
Hoe de das gedragen moet worden en dat bijvoorbeeld de ScoutFit
uit moet als we op kamp op ons kampterrein zijn.
Maar ook hoe de das gevouwen moet worden en waar en hoe de insignes op
blouse genaaid moeten worden.
Plakken bijvoorbeeld wordt afgeraden.
Er staat een lijst van benodigdheden die gebruikt kan worden wanneer uw
zoon en/of dochter op kamp gaat en dat de kleding gemerkt moet worden.
Daarnaast vindt u belangrijke telefoonnummers en de regels die voor iedere
speltak gelden.
Voor alle speltakken zijn deze informatieboekjes te downloaden van
www.scoutingheerlen.nl.
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VERZAMELEN
van scoutingspullen

Verzamelen is geboren uit de eerste uitgangspunten
van Baden-Powell, broederschap. Door elkaar te waarderen en te respecteren zal een betere wereld ontstaan.
Hiervoor werden (en worden) nationale en internationale kampen georganiseerd waar scouts elkaar kunnen
ontmoeten.
Als herinnering aan die ontmoetingen worden vaak insignes met elkaar geruild waardoor vaak langzaam een
verzameling ontstaat.
Objecten om te verzamelen zijn er in allerlei soorten:
insignes, dassen, dasriemen, hoofddeksels, broekriemen en dat alleen al wat het uniform betreft.
Maar daarnaast nog de nodige andere voorwerpen zoals, bekers, boeken, pennen, tassen, tijdschriften, stickers ...
De NVVSO is een vereniging waar scouts, jong en oud,
elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verzamelen
en kennis te delen over allerlei scouting objecten.
Insignes worden sinds het begin van Scouting al gebruikt. De deelnemers van het allereerste kamp op
Brownsea Island kregen van Baden-Powell als erkenning al een insigne (een franse lelie). Sindsdien zijn er
ontelbare insignes uitgegeven over de hele wereld.
Je vindt insignes in alle soorten, maten en kleuren:
Installatie en klasse insignes, Nationaliteits- , regio- en
districtinsignes. Vaardigheidsinsignes, Groepsinsignes
en naambandjes, Evenementen insignes (kampen e.d.)
En nog heel veel andere…
Wil je ook gaan verzamelen, dan zou je eens kunnen
beginnen om onder de leden van de groep met elkaar
te gaan ruilen. Misschien wil je wel een keer een ruilbeurs houden? Trouwens, wist je dat ruilen in het engels, Swoppen, heet?
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