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Redactioneel 
 
Deze nieuwsbrief staat weer bol van de informatie over Scouting St Bernulphus. 
Allereerst is er de agenda met alle activiteiten tot en met Jota 2022. Dan een 
terugblik op de Winterbarbecue, die uiteindelijk op 9 april gehouden werd. Gelukkig 

paste het weer 😊 bij de naam. Van de barbecue naar de frituur, of liever gezegd: 

het oude frituurvet. Dat mag u bij ons inleveren. Daar krijgen wij als vereniging een 
vergoeding voor. Wilt u weten hoe dat precies zit? Kom dan bij het bestuur! We 
zoeken een nieuw bestuurslid: bent u dat?  
Dan een droevig nieuwtje: de Dukdalf werd slachtoffer van looddiefstal. Gelukkig 
kreeg onze crowdfundingactie heel veel steun! Het is hoogzomer, dus de juiste tijd 
om aan een nieuwe trui te denken: de Vrienden-trui van Scouting St. Bernulphus. In 
het artikel een link naar het bestelformulier. Zo zijn we weer rond, want dan weet je 
wat je aan kunt trekken naar de volgende winterbarbecue. Tot slot krijgt u een 
verslag van de speltakken en waar zij mee bezig zijn (geweest). 
 
Veel leesplezier! De redactie. 
 

Agenda 
Juli 
- Kabouters en Welpen  za 23 juli t/m vr 29 juli   – Vaassen  
- Gidsen     za 23 juli t/m vr 29 juli  – Ommen 
- Verkenners    za 23 juli t/m vr 29 juli   – Austerlitz  
- RSA     za 23 juli t/m za 30 juli  – Ardennen (B) 
- Pivo's     zo 31 juli t/m za 6 aug   – Zandvoort  
 
Augustus     Vakantie 
 
September 
Airborne (poffertjes)   za 3 sept 2022    
Eerste draaiavond + overvliegen vr 9 + za 10 sept 
Tijd voor Avontuur   vr 23 sept 
 
Oktober 
Jota 2022     vr 14 t/m zo 16 okt 
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Winterbarbecue 
Zaterdag 9 april was het eindelijk zover: na twee keer uitstellen konden we dan toch 
dat warme winterse gevoel te creëren: er waren vuurkorven en een overkapping. 
Niet overbodig, want zelfs hagel viel nog naar beneden tijdens de barbecue!  
Er waren vlees- en vegetarische gerechten, salade, saus en stokbrood. En om de 
mond nat te houden: bier, fris en wijn. Het was een gezellige avond! 
 

 

Frituurvet 
Vanaf begin dit jaar kan iedereen zijn oude frituurvet bij ons 
in de gele container kwijt. U bent er dan vanaf, en wij 
krijgen voor elke volle container een "vet" bedrag voor onze 
spaarpot. U vindt de container tegenover de voordeur van 
de Dukdalf. 
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Nieuw bestuurslid gezocht 
 
Het bestuur van Scouting St Bernulphus is op zoek naar een 
nieuw bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit vijf heren: 
Bram Laumans (voorzitter) Joachim Netten (secretaris), 
Thomas Visser (penningmeester), Ralph Hoefnagels en Bart 
Martens. Bart heeft aangegeven na de zomervakantie te 
stoppen. We zoeken speciaal versterking in de geleding 
"ouders van" om het bestuur aan te vullen. Wie van de ouders 
wil zich extra inzetten voor onze mooie Scouting vereniging? 
Meer dan één mag ook, en ook als u geen ouder van een 
actieve scout bent (maar bijvoorbeeld "Vriend van") dan bent u van harte welkom! 
 
Het bestuur richt zich vooral op de algemene zaken, het gebouw en de toekomst 
van Scouting St Bernulphus. Afhankelijk van het enthousiasme en de beschikbare 
tijd is er altijd meer te doen! 
 
Meer weten? Neem contact op met Bram Laumans via 06 - 52888756.  
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Looddiefstal Dukdalf 
Tot onze grote schrik troffen wij vrijdag 29 
april ons clubgebouw anders aan dan een 
week eerder. Alle plekken op het dak 
waar lood zat, zat dit er niet meer! Met 
grof geweld verwijderd (gestolen dus!) 
van ons mooie clubgebouw.  
 
We hebben dezelfde avond nog een 
crowdfundingactie opgezet via 
steunscouting, en het is echt ongelooflijk 
wat er gebeurde: binnen 24 uur hadden 
we het doelbedrag (€ 2000,-) binnen! Het 
stand staat nu op € 2422,-.  
 
De gaten zijn met een noodreparatie 
gedicht. En nee, niet weer met lood. We 
hebben het er ook maar even 
opgeschreven (foto rechts).  
 
Alle donateurs: héél hartelijk dank !!! 
 

https://www.steunscouting.nl/project/uit-het-lood-geslagen
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Vriendentrui 
Het is ons ter ore gekomen dat er een aantal Vrienden van het lastig vindt om te 
bepalen welke kleren ze aan moeten trekken als ze richting onze mooie Dukdalf 
afreizen. Daar hebben wij wat op bedacht! Als sympathisant weet je vast en zeker 
hoe de scoutingtrui van onze vereniging eruitziet. De Welpen en Kabouters hebben 
een groene, de Gidsen en Verkenners een donkerblauwe, de RSA een grijze en 
tegenwoordig de Pivo's een lichtblauwe. Nu komt er nog een nieuwe variant aan: de 
Vrienden van trui! Een zwarte trui met onze Pegasus op de achterkant en de tekst 
Scouts Oosterbeek op de borst.  
 
Mocht je intresse hebben dan kan je gebruiken van dit bestelformulier 
https://forms.gle/4wssCVChCVjzy8ho6 . Vul dit formulier uiterlijk voor 1 juli in. De 
kosten zullen net als de truien voor leden (hoogstwaarschijnlijk) 25 euro bedragen. 
 
Voor de mensen die niet meer zo goed weten hoe de trui eruit ziet hieronder een 
foto van de voorkant (links) en de achterkant (rechts)… 
 
 

 

 

https://forms.gle/4wssCVChCVjzy8ho6
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Kabouters en Welpen 
De kabouters & welpen zijn erg blij dat ze gewoon weer elke 
week kunnen draaien op de Duk.  
 
We hebben de afgelopen weken programma’s gedaan zoals: 
boomhutten bouwen, vuur maken, stressballen maken, spelletjes 
op de naald, spellen in teams tegen elkaar met onder andere 
stoelendans, een estafette en bezem vegen. En natuurlijk nog 
veel meer! Oja, en niet te vergeten ‘het avondje uit’ in het 
zwembad, waarbij de kabouters en welpen denk ik het vaakst van 
de glijbaan af zijn geweest!! 
 
Dat we leuke programma’s doen, is ook te zien aan het aantal 

leden 😉. We blijven groeien en we hebben nu maar liefst 23 

leden, hartstikke leuk!  
 
Op vrijdag 17 juni hebben wij ons installatieweekend. Dit betekent 
dat alle kabouters en welpen geïnstalleerd worden en een wet en 
gelofte moeten zeggen. Vanaf dat moment horen ze echt bij 
scouting. Wij hebben er al erg veel zin in en we gaan er een leuk 
weekend van maken.  
 
Daarnaast is de leiding al druk bezig met de voorbereidingen voor 
het Zomerkamp naar Vaassen. We hopen dat alle kabouters en 
welpen met ons mee gaan, want dat wordt heel erg leuk! 
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Gidsen 
De gidsen hebben recent een scoutingweekendje gehad.  
De slaapplekken werden als eerst geregeld in het lokaal en 
daarna zijn we in auto’s naar een onbekende bestemming 
gereden. Dit was The Maxx in Veenendaal. We hebben hier 
super leuk ‘Glow in the dark’ midgetgolf gespeeld, waarbij de 
Gidsen ontzettend fanatiek waren! 
 
’s Avonds heerlijk in bed nog Ratatouille 
gekeken en daarna naar bed. En 
uitslapen, ho maar! Ze waren er weer 
vroeg bij! Ze hebben zelf een kampvuur 
gemaakt waarboven broodjes met ham 
en kaas werden gebakken. Als toetje is 
er ook nog popcorn gebakken. Na dit 
fantastische ontbijt moest er helaas 
schoongemaakt worden en zat het 
weekendje er alweer op.  
 

Gelukkig kunnen de meiden zich al voorbereiden op 
zomerkamp, want dat is sneller dan je denkt!  
De locatie van het zomerkamp was eerst nog geheim, maar 
inmiddels weten de Gidsen al waar we heen gaan, namelijk 
naar een supergaaf Labelterrein in Ommen.  
 
We zijn als 
leiding al 
druk de 
activiteiten 
aan het 
organiseren 
en wij 

hebben er al reuzeveel zin in en wij 
hopen de gidsen ook! 
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Verkenners 
Het Zomerkamp is alweer even geleden en het volgende kamp staat alweer bijna 
voor de deur. Maar wat is er nou allemaal in de tussentijd gebeurd? Op een 
vrijdagavond eind september kwamen wij met de leiding op de Dukdalf aan. Maar in 
plaats van onze bekende groep jongens stond daar alleen Freek, samen met een 
stel onbekenden. Freek zag ons kijken en zei: "Ja ik was die oude gasten zat ik heb 
ze ingeruild voor een aantal jonge exemplaren".  
 
En wij zijn natuurlijk de moeilijkste niet en zijn dus vol 
enthousiasme het nieuwe jaar gestart. 1 van de eerste 
activiteiten die wij hebben gedaan was een bolletje 
pijltje tocht en kort daarna was het Jota en liepen wij 
een vossenjacht. Oftewel het echte padvinden was 
begonnen. Maar wanneer links soms rechts is en 
boven is onder en onder elke willekeurige kant die je 
niet op moet, dan eindig je soms wel eens op een 
natuurbegraafplaats waar het flink kan spoken. 
Gelukkig zijn deze Verkenners niet bang en werden de 
spoken onder luid geschreeuw verjaagd. 
 
De volgende vaardigheid die op de proef werd gesteld 
was die van het knopen leggen. En wij moeten zeggen 
dit zijn echte knopenmeesters in de dop. In 2 avonden 
werd een uitkijktoren gebouwd gepioniert waarvanaf 
een kabelbaan liep die werd opgespannen met 
katrollen. 
 
Daarna was het eventjes iets stiller en konden we naar elkaar kijken via een 
schermpje en een webcam. En wat beek? Bingo is niet alleen voor bejaarden! Er 
werden zelf kaarten gemaakt en grootse prijzen gewonnen. 
 
En toen brak het nieuwe jaar aan en konden we weer echt samenkomen en de 
corona achter ons laten! Met het kamp in het vooruitzicht werd het ook eens tijd 
aandacht te besteden aan een nachtverblijf. Het leek de heren wel wat om 
ondergronds te leven mocht er nog een nieuwe ramp uitbreken dus werd er een 
ondergrondse bunker gebouwd. 
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Maar op kamp kun je niet zomaar daarvoor moet je natuurlijk wel geïnstalleerd zijn. 
Dus zo gezegd zo gedaan hadden we in mei een installatieweekend op de 
Waterberg. Na een welverdiende nachtrust, de jongens moesten namelijk met de 
benenwagen naar de locatie, en een ontbijtje bereid op 
houtvuur zijn alle Verkenners geïnstalleerd. Uiteraard na het 
uit volle borst opzeggen van de Verkennerswet. 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen hadden we aan het begin 
van het jaar een hele nieuwe groep Verkenners dus dachten 
we dat het ook wel eens leuk zou zijn als er een nieuwe 
groep leiding kwam. Het besluit was snel genomen en vanaf 
nu was de Gidsenleiding Verkennerleiding en andersom. 
Hoewel leuk voor een avondje hadden de jongens toch geen 
zin om elke avond een vuilniszakken modeshow te lopen, 
dus hebben we het toch maar weer teruggedraaid. 
 
Terwijl wij dit stukje nu schrijven zijn de Verkenners druk bezig met het maken van 
een tafelvuur. Hoewel koken op de grond leuk is voor een keertje is voor een week 
kamp een keuken op hoogte toch wel fijn. Vooral voor Dennis die al een jaartje 
ouder is. 
 
Nog een paar weken en dan gaan we op kamp en zullen we zien uit welk hout de 
Heren echt gesneden zijn, wij (de leiding) hebben er in ieder geval zin in. 
 
Verkenners Out... 
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RSA 
 
De RSA heeft de afgelopen tijd weer kunnen draaien als vanouds. Vele, 
afwisselende programma’s gekozen in samenspraak met de hele groep waarbij er 
een aantal leden creatief een idee hebben bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd. Zo 
hebben we vele spelletjesavonden gehad, een originele scavengerhunt en actieve 
quiz over Ed Sheeran. De sfeer in de groep uitstekend en kijken we ernaar uit om op 
kamp te gaan naar de Ardennen.  
 
We hebben Julia, Pepijn en Pablo van de Pivo’s (oudste speltak) gevraagd ter 
versterking voor het kamp. Aankomende weken zullen zij vaker op vrijdagavond erbij 
zijn terwijl wij de laatste voorbereiden treffen en de groep voorbereiden op een leuke 
en uitdagende week! 
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Pivo's 
 
Het is een drukke periode voor iedereen. De PIVO’s zijn daar geen uitzondering 
van. Naast dat er voor velen school en werk is, is het toch weer een fantastische 
escape om op de vrijdag met je favoriete mensen een gezellig avondje te delen. 
Voor velen blijft de Duk toch wel the place to be. De draad is door ons weer 
opgepakt en leuke activiteiten waren er iedere week wel. Daarnaast was er een 
gezamenlijk uitstapje naar zwembad De Grote Koppel in Arnhem Zuid. Ook iets dat 
we zeker niet wouden missen. 
 
Als er iets bij ons activiteit nummer één is, dan denken wij meteen aan spelletjes. 
Van het klassieke 999 spel dat we van jongs af aan al kennen naar tekenen om 
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onze innerlijke jeugd nog een beetje naar boven te halen naar een toetjes spel om 
onze sweet tooth te verwennen. Je kon het zo gek nog niet bedenken of het was wel 
aanwezig. Wafels, spekjes, lange vingers en milka chocolade op wat mascarpone. 
Puur genot!  
 
Laatst toen we met z’n allen weer eens aan tafel zaten kwam het tot ons dat het een 
goed idee was onze ideeën voor een leuk programma uit te breiden. Onderdeel 
daarvan was om een eigen spel in elkaar te zetten waarbij we op een gênant 
persoonlijk niveau elkaar toch wel een klein beetje beter zullen leren kennen en 
leuke herinneringen kunnen delen. Om het kort samen te vatten nemen we oude 
gekke foto’s van elkaar die we met een leuk of gek scenario gaan beschrijven. Wie 
volgens de groep het meest bijpassende of grappigste scenario heeft krijgt het punt. 
Het is vergelijkbaar met het: “What do you Meme” spel. Goeie aanrader ;).  
 
Om het verhaal compleet te maken komt de leukste tijd van het jaar er aan voor 
velen. De zomervakantie ligt binnen handbereik en voor het eerst sinds corona 
kunnen we op een zorgeloos “echt” klassiek scoutingkamp! De locatie voor dit jaar: 
Scouting Labelterrein Het Naaldenveld, in de buurt van Zandvoort. Aan zee, dus de 
ideale habitat voor een scout om een weekje te koken, slapen in tenten, late 
avonden aan het kampvuur te zitten en uiteraard om de beste week van het jaar te 
hebben met elkaar. Naast dat wij als PIVO’s op kamp gaan zijn er een aantal onder 
ons die mee gaan helpen op kamp bij andere speltakken. Nu de Sint Bernulphus 
weer op volle toeren begint te draaien zijn alle extra helpende handjes welkom en 
wij als groep dragen daar natuurlijk graag een steentje aan bij! 
 
 

 


