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Ooooh, wat wordt het mooi

Voor wie het nog niet is opgevallen…… onze nieuwe kampvuurkuil wordt “een plaatje”. Niet
alleen is het een duurzame kampvuurkuil (immers steen heeft veel minder te verduren van
regen en wind dan houten spoorbielzen), nee het wordt een super mooie kampvuurkuil. We
mogen ons “rijk rekenen” met de enthousiaste “scouting bouwvakkers” die hun kostbare vrije
tijd steken in dit project. Hoe geweldig is het dat er überhaupt nog steeds mensen zijn die,
geheel belangeloos, zoveel werk willen verzetten voor onze Scoutinggroep. Wie zijn eigenlijk
deze mensen? Op deze vraag gaan we in deze editie van “Wind uit het Oosten” geen antwoord
geven. Welke vrijwilligers betrokken zijn bij het realiseren van deze fantastische kampvuurkuil,
moet u zelf maar ontdekken. Loop tijdens een opkomst gewoon naar de kuil in aanbouw, en ga
een gesprekje aan met “de harde werkers”. Ook als er geen werkzaamheden plaatsvinden is het
zinvol om even te gaan kijken. We weten vrijwel zeker dat u bij het zien van de kuil denkt:
“Ooooh, wat wordt het mooi”.

Paniek vanwege een
slang
Scoutingleiding voelde
nattigheid

Twekkerlerweg– Grote paniek ontstond er
afgelopen zaterdag bij een groep kinderen toen
ze een slang ontdekten tijdens het spelen. Een
aantal volwassenen waren op het geschreeuw
en gegil van de kinderen af gekomen, en ook zij
raakten in paniek toen ze oog in oog stonden
met de slang. Nadat men zich uit de voeten had
gemaakt van de plaats des onheils, vonden de
ProScoutsleiding en Wolvenleiding dat ze maar
eens moesten onderzoeken waar iedereen voor
op de vlucht was geslagen. Hoewel de leiding
ook een slang aantrof, zagen ze vrijwel direct
dat het hier om een niet gevaarlijk exemplaar
ging. Het betrof hier namelijk de Noorse
“Grønne Hageslange”. Deze slang is volkomen
ongevaarlijk en is vooral in de Zomer actief op
verschillende plaatsen in Nederland. Deze slang
is meestal groen van kleur (ook rode
exemplaren zijn geen ongewone verschijning).
Veel van de bij ons bekende slangen spuiten
met gif om zich te verdedigen. De Noorse
“Grønne Hageslange” daarentegen spuit water.
In Nederland wordt deze slang in de volksmond
“de Groene Tuinslang” genoemd.
Op de vraag of de leiding ook niet een beetje
bang was geweest om een gevaarlijke slang aan
te treffen tijdens hun onderzoek
antwoorde Peter (ProScoutsleider): “ik voelde
meteen al nattigheid”, en Sahi (Wolvenleider)
vulde aan met de woorden: “tja, als je te maken
heb met een tuinslang hou je het meestal niet
droog”.

Ook Hopman Nooittevree voelt
nattigheid

Van onze corronspondent–
Hopman Nooittevree probeerde onlangs veel geld te besparen door zelf een vijver in zijn tuin
aan te leggen. “Als ik een vijver laat aanleggen door een tuincentrum dan word ik geheid
bestolen, want ze vragen hiervoor veel te veel geld”, aldus Nooittervree. “Ha, ha, ik doe
dit lekker zelf en dan bespaar heel veel geld”. Van Hopman Nooittevree is alom bekend dat
hij zichzelf vaak overschat. Helaas weet hij dit zelf nog steeds niet. Na zo’n tien minuten
graven raakte Nooittevree per ongeluk een hoofd-waterleiding waarna het water als een
grote fontein omhoog spoot. De hele buurt zat plots zonder water. Toen Hopman Nooittevree
de enorme fontein zag voelde hij nattigheid. Niet alleen omdat hij behoorlijk nat was geworden
van al dat water, nee hij voelde voornamelijk nattigheid omdat de reparatie van deze hoofdwaterleiding wel eens behoorlijk “in de papieren zou kunnen gaan lopen”. De kosten van de
reparatie bleken uiteindelijk drie keer zo hoog als het laten aanleggen van een vijver door een
tuincentrum. Tja, Hopman Nooittevree, die bijna nooit tevreden is, kan nu eindelijk een keer
tevreden zijn omdat hij het bij het rechte eind had voor wat betreft de reparatie kosten.

Sinterklaas op bezoek!
Dit jaar heeft de sint onze Bevers & Welpen weer
met met een bezoekje vereerd. De goedheiligman
had 4 jonge enthousiaste pieten mee genomen uit
Spanje. De pieten waren druk en ondeugend maar
dat is eigenlijk best logisch, ze waren zelf ook
zenuwachtig. Gelukkig had de sint
alles onder controle en kregen alle
kinderen lekkere pepernoten en een
leuk cadeau!
Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar!
Advertentie.

Kniepertjes actie 2019!

De Noorse “Grønne Hageslange” is goed te herkennen aan haar
staart (zie inzet foto)

Ook dit jaar gaan de BALU-bakkers weer
overheerlijke Kniepertjes bakken. Half november
worden de bestellijsten uitgedeeld. Erg lekker met
slagroom. Ook erg leuk om een ander te verrassen
met een zakje. Bestellen dus!!

Handig om te weten:
Kids en (jong)volwassenen mogen 4x vrijblijvend kijken/meedraaien bij onze
Scoutinggroep. Daarna moeten zij een officieel aanmeldingsformulier inleveren aan de
leiding zodat de leiding dit aan de penningmeester kan overhandigen. Mocht een lid
zich willen afmelden, hebben we ook een officieel afmeldingsformulier nodig om het
lid uit te kunnen schrijven.
Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar: penningmeester.batavenludger@gmail.com
Groeten van de penningmeester, Miriam Bolks-Stoffers
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