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VOORWOORD
6 april 1968 was een bijzondere dag voor de Hoeksche Waard, met de
oprichting van een zeeverkenners-groep in Numansdorp, een vlet in de
Binnenmaas en een clubhuis aan de Dorpsstraat 157 in Zuid-Beijerland. Zo
ontstond bijna 50 jaar geleden Scouting Driestromengroep. En 50 jaar later
kunnen we nog steeds heel blij zijn met een scouting binnen onze
gemeenschap. We hebben elkaar wederzijds nodig.
Veel jonge inwoners beleven groot plezier aan de activiteiten bij de scouting
en krijgen tegelijk normen en waarden mee die we belangrijk vinden voor
hun ontwikkeling. Actief bezig zijn in combinatie met een groepsproces,
waarbij regels, rituelen en leiding duidelijk zijn, is een ervaring die ook op
volwassen leeftijd van grote waarde blijft. Een indrukwekkend voorbeeld
hiervan zien we ieder jaar weer bij de Dodenherdenking op 4 mei.
Het Scoutingprogramma ligt mij als wethouder Maatschappelijke Zaken,
Sport en Cultuur daarom ook na aan het hart. Scouts zijn zeer actief in de
samenleving, maar kunnen dat niet doen zonder de vrijwilligers die
meedraaien; vaak al jaren lang. Ook vrijwilligers ontwikkelen zich in het
leidinggeven aan jeugd en het organiseren van teamactiviteiten. Scouting
biedt ervaringen die een leven lang meegaan.
Ik wens kinderen, tieners en leiding hiermee nog veel plezierige jaren
toe. Maak er een geweldig jubileum van!
Pieter Paans, wethouder Maatschappelijke Zaken, Sport en Cultuur
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Voorwoord
Dit jaar bestaat de Driestromengroep 50 Jaar. Het wordt een jaar met veel
bijzondere activiteiten. In 1967 is een aantal mensen gestart om een
padvindersgroep in Numansdorp op te richten. Veel, zeer veel mensen
hebben zich ingezet om dit te laten slagen. We hebben prachtige
onderkomens op een schitterende locatie. Een uitstekende vloot voor het
waterwerk en alle speltakken zijn voorzien van goed spelmateriaal. Dankzij
zeer veel vrijwilligers en sponsoren die hun steentje in de afgelopen 50 jaar
hebben bijgedragen. We kunnen er met zijn allen trots op zijn dat het
geslaagd is.
Toen wij in 1967 starten met een bestuur, konden we hier alleen van
dromen. Wekelijks onder leiding van de huisarts dokter Han Kramer werd
getraind voor het scoutingspel. Theo Schop, Hans Veth, Han Kramer en Dick
Veth zaten wekelijks in het huis van Theo Schop op de Rijkshaven. Zij
spraken over een clubhuis op de Rijkshaven en gingen stage lopen bij de
padvinderij in Willemstad en Mijnsheerenland. We leerden zeilen met Cees
Maan.
Er werd een naam voor de groep gekozen Driestromengroep (Hollandschdiep,
Haringvliet en Volkerak) en kozen de kleur van de groepsdas en het bestuur
richtte een stichting op. “Stichting ter behartiging van de belangen van de
Driestromengroep.”
Op 6 april 1968 begonnen we met drie man leiding en zes zeeverkenners in
het clubhuis te Zuid-Beijerland.
De eerste beenhakker zeilvlet (484) werd in de Binnenmaas bij Scouting
Mijnsheerenland te water gelaten.
Onder leiding van Janet Hartenberg-Snel werd een welpenhorde gestart en
later volgde stap voor stap de oprichting van de overige speltakken.
Inmiddels bivakkeren we nu op de derde locatie in het vierde clubhuis.
Over de afgelopen 50 jaar kan ik een complete encyclopedie schrijven maar
dat is niet de opdracht.
Zelf heb ik inmiddels veel functies bekleed binnen de Driestromengroep,
district en admiraliteit, alles mee gemaakt en beleefd. Mede om
gezondheidsredenen en omdat ik mijn volledige energie in het wachtschip de
Volharding steek ben ik niet meer echt actief in en rond de clubhuizen van de
Driestromengroep.
Ik spreek de waardering uit aan alle vrijwilligers die veel van hun vrije tijd en
energie gebruiken om de jeugd binnen de Driestromengroep een fijne en
leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen.
Ik hoop nog een aantal jaren in goede gezondheid het waterwerk te kunnen
begeleiden met het wachtschip de VOLHARDING.
Ik spreek de wens uit dat de aandachtige lezer(es) ook eens extra aandacht
besteedt aan onze scoutingleiders en leidsters. Een klein dankwoord aan de
vrijwillige leiding na een weekend- of zomerkamp wordt zeer gewaardeerd.
De jeugd heeft de toekomst.
Dick Veth – schipper Volharding en oprichter Driestromengroep
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Meisjeswelpen
Welpen, welpen ga je mee?
Welpen, welpen zijn oké!
Spelen, leren veel plezier
We zorgen goed voor plant en dier!
De jungle wacht, kom op we gaan!
Jungle, jungle we komen eraan!!!
Met deze enthousiaste opening beginnen de meisjeswelpen op
zaterdagmiddag de opkomst. Deze leuke groep meiden tussen de 6,5 en de 10
jaar doen veel leuke activiteiten in het jungle thema. Deze activiteiten
worden bedacht dooreen team van vrijwilligers. Op dit moment bestaat het
team uit 5 leiding.
Tijdens een opkomst doen we vaak leuke spellen, zoals verstoppertje,
trefbal, of maken we een leuke knutsel. Maar ook bakken we zelf broodjes
boven het vuur. Als het lekker weer is zijn we ook vaak in het bos te vinden
waar we dan spelen of een hut bouwen.
Twee keer per jaar gaan wij op kamp. In maart gaan we een weekend. Het
hoogtepunt van dit kamp is dat wij op de zaterdag altijd een dag er op uit
gaan. De afgelopen keer zijn we naar de het Maritiem museum geweest.
De eerste week van de zomervakantie gaan wij op zomerkamp. We blijven
dan vijf dagen in een clubhuis ergens in de buurt. Tijdens dit kamp hebben
we altijd een thema, zoals: Pipi en de Piraten of een Spionnen thema.
Ook hebben we nu al een paar keer met veel succes een ouder/kind weekend
georganiseerd.
Het hele seizoen door zijn we druk met diverse leuke dingen. Zo vieren we
uitgebreid Sint en Kerst. Hebben we een nieuwjaar instuif . Twee
rommelmarkten.Een jungle dag met andere welpen uit de regio. Het
overvliegen is altijd een spektakel. Eigenlijk te veel om op te noemen. Je zou
eigenlijk een keer moeten komen kijken. We hebben altijd wel plek voor
nieuwe welpen of nieuwe leiding.
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Jongenswelpen
De Jongenswelpen zijn een groep jongens in de leeftijd van 6,5 tot 10 jaar.
Iedere zaterdagochtend komen wij bij elkaar om leuke activiteiten te doen.
In de zomer bestaan deze activiteiten uit spellen in de buitenlucht en dan
natuurlijk het liefst in het bos. Vlaggenroof, Hollandse leeuwen en hutten
bouwen zijn onze favoriet! In de winter hebben wij vooral binnenactiviteiten
en leren wij meer over scoutingvaardigheden, zoals knopen en het lopen van
een kompastocht.
Onze opkomsten zijn gerelateerd aan het verhaal ‘Junglebook’ van Rudyard
Kipling. In dit verhaal groeit Mowgli op in de jungle. Hij leert langzaam op
zijn eigen benen te staan. Dit willen wij de welpen ook leren. Iedere leiding
draagt bij ons dan ook de naam van een junglefiguur.
Bij de Jongenswelpen zijn de jongens verdeeld over nesten. Dit zijn kleine
groepjes kinderen gevarieerd in leeftijd. Ieder nest heeft een gids en
hulpgids. Dit zijn vaak de oudste kinderen en zij ‘leiden’ het nest samen met
één van de leiding.
Natuurlijk hebben wij ook bijzondere activiteiten binnen een seizoen. Twee
keer per jaar hebben wij een uitstapje. Onze uitstapjes zijn heel erg
wisselend. We hebben het Maritiem Museum eens bezocht, maar ook de
natuurspeeltuin op Tiengemeten en de theatervoorstelling van Jungle Boek.
Het hoogtepunt van een seizoen is natuurlijk het kamp. In maart gaan wij
altijd een weekend op kamp in ons eigen clubgebouw. In de eerste week van
de zomervakantie bezoeken wij een ander clubgebouw waar wij vijf dagen
rondom een thema leuke activiteiten uitvoeren.
Lijkt het je leuk om eens mee te doen met een
opkomst? Iedere zaterdagochtend hebben wij van 10.
00 uur tot 12.00 uur opkomst. Iedereen is hierbij van
harte welkom!
Voor meer informatie of vragen, zie
www.driestromengroep.nl of stuur een e-mail naar
welpen@driestromengroep.nl

7

8

9

Padvindsters
Een leuke meidengroep,meiden van 10 tot 13 jaar
die elke vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur
bij elkaar komen. In scoutingtaal hebben wij dan
opkomst. Deze avond gaan we na het openen (het
vlaghijsen) altijd leuke activiteiten doen. Dat kan zijn knutselen of een leuk
spel. Maar ook wij houden ons bezit met de echte scoutingzaken zoals kaart
en kompas of het pionieren (bouwen met hout en touw).
Maar ook een gezellig kampvuur zo nu en dan mag natuurlijk niet ontbreken.
Twee keer per seizoen gaan we met weekendkamp. Lekker een weekend
samen op pad. We slapen vaak in ons clubhuis maar overdag trekken we er
natuurlijk op uit. Om bijvoorbeeld de Dierentuin te bezoeken of een museum
te bezoeken.
Maar het hoogtepunt van het scoutingjaar is natuurlij het zomerkamp. Een
hele week op kamperen in het bos met de tenten en koken op houtvuur. En
met de meiden leuke avonturen beleven. Met het lopen van de tochten,
leuke spellen doen maar vooral heel veel gezelligheid.
Wil je een keer komen kijken? Dat kan altijd mail ons even
padvindsters@driestromengroep.nl om even af te stemmen. Wil je meer over
de padvindsters weten dan kan je ook even op de website
(www.driestromengroep.nl) kijken.
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Verkenners
- Beste Lezers,
Wij zijn de verkenners van Scouting Driestromengroep uit Numansdorp. Wij
zijn een speltak voor jongens van 10 tot 13 jaar.
Elke vrijdagavond hebben wij opkomst van 18.45 tot 20.45. Wij doen veel
verschillende dingen. We werken bijvoorbeeld aan onze scouting-technieken,
zo bouwen we bijvoorbeeld met hout en touw een tafel met banken. Of we
verkennen de wereld met een kompas.
Daarnaast doen we ook leuke spelletjes in het bos, op het veld. En ook het
kampvuur ontbreekt natuurlijk niet. Maar ook lekker knutselen, kletsen of
een film kijken kan zo maar op het programma staan. Nu zo net voor de
zomervakantie gaan wij ook nog een avond meezeilen met de
zeeverkenners. Zo kunnen de verkenners die in september over gaan vliegen
alvast wennen en kijken hoe het daar gaat.
Gedurende het scoutingjaar gaan we altijd twee keer op weekendkamp, een
keer in de winter, dan slapen we in het clubhuis. En we houden ook altijd een
voorjaars- weekendkamp dan proberen we in onze tenten te kamperen. Maar
het hoogtepunt van het scoutingjaar is toch wel het zomerkamp, altijd in de
eerste week van de zomervakantie.
Tijdens dit kamp kamperen we ergens Nederland op een mooie plek met onze
tenten. We koken ons eigen avondeten op een kampvuur. En beleven allerlei
avonturen in de spellen, de uitstapjes en de tochten die we lopen.
Op het moment van schrijven zijn wij druk bezig met de voorbereidingen
voor het zomerkamp. Dit jaar gaan we naar Hengelo in Gelderland. Wij gaan
elk jaar ergens anders naar toe in Nederland.
Denk je bij het lezen van dit stukje, dit past echt bij mij, dan ben je van
harte welkom om een keer te komen kijken!
Tot dan!
Groetjes De Verkennersleiding
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50 jaar Driestromengroep in Numansdorp
Dat we in dit seizoen 50 jaar bestaan dat zal heel Numansdorp weten. Want
wie jarig is trakteert en het hele seizoen trakteren wij, de Driestromengroep,
de bewoners van Numansdorp op heel veel leuke, gezellige scouting
activiteiten. We hopen u op één of meerder activiteiten te mogen begroeten.
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u altijd een mail sturen
naar jubileum@driestromengroep.nl.
Augustus 2017
Zaterdag 26 augustus - Bezorging Jubileum krant
Op deze zaterdag ontvangt u van één van onze jeugdleden de jubileumkrant
in uw brievenbus. Een terugblik op 50 jaar scouting. Maar we kijken ook
vooruit. Het is een boekje boordevol informatie, foto’s en herinneringen.
September 2017
Zaterdag 9 september -Overvliegen en Open Dag van 12:00 – 15:00 uur
Tijdens het overvliegen gaan de oudste kinderen van een groep (speltak) naar
een andere/oudere speltak. Dit alles gebeurt altijd met veel spektakel op de
Veerweg behalve in dit jubileumjaar. Dit jaar vliegen we over op het veld
naast Verzorgingshuis De Buitensluis. We beginnen om 12:00 uur. Na het
overvliegen start de spectaculaire Vossenjacht- Tienkamp waaraan alle
kinderen uit Numansdorp mee mogen doen. We hebben ook alle andere
verenigingen uit Numansdorp uitgenodigd om mee te doen.
Oktober 2017
Zaterdag 28 oktober
- Herfstmarkt
De markt kent een gezellig karakter. De nadruk ligt, naast verkoop van
gebruikte goederen, op de gezelligheid en activiteiten voor de kinderen. Kom
langs voor een praatje, een drankje en hapje en misschien vindt u precies
waar u al jaren naar op zoek bent!
December 2017
Zaterdag 2 december - Gezamenlijk Sinterklaasfeest
Sinterklaas heeft al laten weten is hij van de partij bij de scouting
Driestromengroep. Sint komt dit jaar voor één keer voor alle leden. Iedereen
groot en klein is hiervoor van harte uitgenodigd. Spannend! Wie weet wat
voor moois hij meebrengt.
Vrijdag 9 december
- Medewerking Lichtjes Kerstboom Alerimus
Deze avond vindt u ons weer in het dorp om hand- en spandiensten te
verlenen. Het contact tussen onze jeugdleden en de senioren is geweldig leuk
en gezellig.
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Zaterdag 23 december -Vredeslicht manifestatie
Op deze zaterdag halen scouts in Utrecht het Vredeslicht op en brengen dit
naar Numansdorp. Via een mooie ceremonie zorgt de Driestromengroep
ervoor dat iedereen in Numansdorp het vredeslicht heeft branden tijdens de
kerstdagen.
Januari 2018
Zaterdag 13 januari
- Nieuwjaarsinstuif
Met onze jeugdleden vieren we het nieuwe jaar ‘s middag met allerlei leuke
spelletjes of een wedstrijd. Er is voor iedereen iets lekkers te eten en te
drinken. Aansluitend houden we een nieuwjaarsreceptie voor ouders,
kinderen, leiding, sponsors, kortom voor iedereen die met ons mee wil
toasten.
Maart 2018
Zaterdagavond 3 maart
- I-scout
I-scout is een spel voor de oudste jeugdleden en leiding. Tijdens dit spel
maken we een (digitale) wereldreis waarbij met vragen en opdrachten zoveel
mogelijk punten gescoord moeten worden. Voor de deelnemers aan deze
avond geldt een avond vol plezier en avontuur.
Zaterdag 10 maart
- NL Doet
De onderhoudsploeg van de Driestromengroep heeft ongelooflijk veel klussen
te doen. Daarbij kan de ploeg wel wat hulp gebruiken. Tijdens NL-Doet heeft
de onderhoudsploeg leuke en uitdagende klussen klaar staan voor de
vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Natuurlijk is er ook
tijd voor koffie met iets lekkers!!
April 2018
14 april
- Rommelmarkt
De voorjaarsrommelmarkt van de Driestromengroep is een bekend fenomeen
op de kade van de dorpshaven. Op zaterdag 7 april komen we graag bij u
langs om de gebruikte spullen op te halen. Op 14 april start om 10:00 uur de
verkoop. We hebben veel spullen, goed gesorteerd. Kom op tijd en sla uw
slag. Kom daarna gezellig op het terras van ons wachtschip een kopje koffie
of thee drinken. Of neem een lekker zak oliebollen mee naar huis.
21 april
- Reünie en Sint Joris Viering
Sint Joris Viering, een oude scouting traditie waarbij het verhaal van Joris die
de draak verslaat centraal staat. Bij een kampvuur wordt dit spannende
verhaal vertelt. Joris, een jonge ridder die er op zijn achttiende verjaardag
op uit trekt om de draak die het dorp jaarlijks bedreigd te verslaan. Zou dat
lukken? Nieuwsgierig geworden?? Kom naar het verhaal luisteren op deze
middag en schuif aan in de kampvuurkuil bij het clubhuis.
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Op deze middag is er ook een reünie voor leden en oud-leden om
herinneringen op te halen. De scouting zou de scouting niet zijn als dat niet
op een speciale manier zou gaan. Er zijn allerlei activiteiten, er is lekker
eten en natuurlijk volop gelegenheid om gezellig bij praten. Meld je aan via
Reunie19682018@driestromengroep.nl
Mei 2018
19 – 21 mei
- Jubileumkamp
Dit weekend trekken we er met z’n allen op uit. Met de hele groep bouwen
we het kamp op. Op vrijdagavond 19 mei openen we het spectaculaire
weekend waarin we met elkaar veel plezier gaan beleven. Jong en oud, groot
en klein iedereen zal er met een goed gevoel op terug kijken.
Juni 2018
- Avondvierdaags
Graag willen wij een mooie boog pioneren (=bouwen met hout en touw).
Iedereen die de avond vierdaagse uit loopt moet daar onderdoor. Daarna kan
je bijvoorbeeld nog een lekker broodje of marshmellow maken boven het
kampvuur.
Juli 2018
7 juli
- Leidingdag
Tijdens de leiding dag zetten wij de leiding in het zonnetje en bedanken wij
hen voor hun inzet het afgelopen jaar. Dat gebeurt met een leuke activiteit
en lekker eten. Deze keer staat er iets bijzonders te gebeuren!
14 juli
-Zomerkampen
Vandaag vertrekken de meeste speltakken naar hun zomerkamp. De welpen
bouwen hun kamp op in een ander clubhuis en leven deze week in een
spannend thema. De scouts kamperen primitief in een bos. De zeeverkenners
en loodsen trekken er met hun boten en het wachtschip op uit.
September 2018 Regionale Zeilwedstrijden en overvliegen
Dit jaar organiseert de Driestromengroep voor de omliggende
scoutinggroepen de regionale zeilwedstrijden. Zaterdag en zondag wordt
serieus gestreden om de eerste plaats. De beste mag naar de Landelijke
Zeilwedstrijden in Zeewolde. Daarna is er groot feest op zaterdagavond voor
de deelnemende Zeeverkenners en Loodsen.
Het overvliegen vindt tegelijk plaats met de zeilwedstrijden. Ook nu weer
kunt u genieten van het overvliegspektakel. Deze keer op de kade van de
dorpshaven.
Met deze spectaculaire activiteiten sluiten we ons jubileumjaar af. Een jaar
boordevol activiteiten waar we hopelijk met veel plezier op kunnen
terugkijken. En daarna op naar het volgende jubileum!
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Zeeverkenners
De zeeverkenners vormen een groep van jongens en meiden van 13 tot
en met 17 jaar die iedere zaterdagmiddag bij elkaar komen. De
zeeverkennersgroep is een waterwerk speltak waarbij zeilen en andere
spellen op en rond het water het belangrijkste thema zijn. Het
programma van een zeeverkennerjaar is te onderscheiden in twee
delen te weten een zomer- en een winterseizoen.
In het zomerseizoen is een zeeverkenner vooral op en rond het water
te vinden. De zeeverkennersgroep beschikt over zes lelievletten
waarmee in het zomerseizoen fanatiek gezeild wordt. Een vlet wordt
bemand door minstens 4 zeeverkenners en wordt geleid door de
bootsman die geholpen wordt door een kwartiermeester. Samen zijn
deze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen aan boord.
De zeeverkenners uit Numansdorp varen in het zomerseizoen
voornamelijk op het Hollandsch Diep en het Haringvliet. Een uniek stuk
open water waar fantastisch gezeild kan worden. Het water moet
echter niet onderschat worden, hiervoor worden de zeeverkenners
gedurende de zeeverkennerperiode opgeleid tot een gediplomeerd
CWO zeiler.
Hoogtepunten zijn de jaarlijks terugkerende zeilkampen als het
zomerkamp en het pinksterkamp. Hiernaast doen wij jaarlijks mee aan
de regionale scouting zeilwedstrijden en indien geplaatst aan de
landelijke scouting zeilwedstrijden.
In het winterseizoen worden de vletten het water uit gehaald voor het
nodige jaarlijkse onderhoud. In deze periode wordt hard gewerkt om
de boot weer in een goede staat te krijgen voor het volgende
zomerseizoen. Naast het onderhoud van de vletten worden er andere
activiteiten georganiseerd als droppings, excursies en de kerstviering.
Tevens zal in deze periode een theoriecursus worden aangeboden voor
het diploma CWO.
De opkomsten van de zeeverkenners zijn op zaterdagmiddag in de
zomerperiode van 13:30 uur tot 17:00 uur en in de winterperiode van
14:00 uur tot 17:00 uur.
Het huidige leidingteam van de zeeverkenners heeft ruime ervaring
met leidinggeven en zijn ervaren op en rond het water. Graag zouden
wij dit team uitbreiden met een aantal personen, zodat wij het
programma optimaal kunnen aanbieden. Spreekt deze uitdaging als
vaste zaterdagmiddag vulling u aan, neemt u dan contact op met de
leiding.
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Loodsenstam
De Loodsen is de laatste speltak van onze scoutinggroep. Onze stam heet de
Lange Jan stam. We bestaan uit jongeren die overkomen van de Wilde Vaart
in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. In tegenstelling tot de andere speltakken
zijn wij zelfstandig en hebben wij geen leidingteam dat voor ons een opkomst
organiseert. Wel hebben wij twee mentoren die bijspringen en advies geven
als dat nodig is.
Elke zaterdag komen wij bij elkaar. De opkomst start om 2 uur en duurt tot
ongeveer half 5. Daarna doen wij vaak nog gezamenlijk een drankje.
Zomerseizoen
Wij hanteren twee seizoenen, namelijk het zomerseizoen en het
winterseizoen.
In het zomerseizoen borduren wij verder op de zeilkennis die we opgedaan
hebben bij de Zeeverkenners en de Wilde Vaart. Na al die jaren in een vlet
zijn de 2 kajuitjachten, namelijk de Westerschelde en de Vigilanter, een
nieuwe uitdaging. Bij een normale opkomst gaan we daar lekker een stukje
mee zeilen. Omdat we volledig zelfstandig zijn hoeven we ons niet aan de
opkomst tijden te houden. We maken in de zomer ook vaak doordeweeks
gebruik van onze jachten om een verfrissende duik te maken na een lange
school- of werkdag.
Verder gaan we ieder jaar wel een keer een weekend weg met de jachtjes en
als het even kan proberen we in de zomer een kampweek te organiseren. We
kunnen zelf kiezen waar we heen gaan en wat we doen. Tijdens ons laatste
zomerkamp zijn we anderhalve week rondgetrokken door Zeeland.
Nawaka.
Het hoogtepunt van iedereen die bij de Loodsen heeft gezeten is toch zeker
wel Nawaka. Iedere loods probeert dit minimaal 1 keer mee te maken.
Nawaka is een groot kamp voor alle waterscouts uit Nederland dat één maal
in de vier jaar wordt georganiseerd. Toevalligerwijs ook in ons jubileumjaar
2018, wat voor een nog groter spektakel van dit jaar zal zorgen.
Winterseizoen.
Zoals al gezegd hebben we ook een winterseizoen, Hierin plegen we
onderhoud aan onze jachten en het vlet. Daarnaast moeten we de motoren
van onze jachten onderhouden. Voor de variatie proberen we ook altijd een
uitje te plannen in deze maanden.
Bar.
Omdat we allemaal jongeren van 18+ zijn hebben we ook een plek gecreëerd
om af en toe een drankje te doen. Na de opkomst zijn we hier vaak te
vinden. Omdat we voornamelijk uit een vriendengroep bestaan zijn we hier
ook wel eens op een avond in het weekend te vinden. Dit is ook de plek waar
we andere dingen vieren zoals het Kerstdiner op 3e Kerstdag. Ook deze plek
moeten we goed onderhouden en we zijn dan ook met regelmaat aan het
klussen.
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Speltak TCW ( Technische Commissie Wachtschip )
In de speltak TCW zijn leden van scouting Driestromengroep voortdurend
bezig om het scouting wachtschip de Volharding in goede staat beschikbaar te
houden voor alle jeugdleden van de Driestromengroep. Het schip heeft als
thuishaven de Dorpshaven in Numansdorp. Het overige varend materiaal van
DSG ligt in de Veerhaven van Numansdorp. Het wachtschip is volledig
ingericht en de scouts stappen aan boord voor hun weekend of zomerkamp.
Het schip is in 1914 gebouwd te Woubrugge en heeft tot 1998 dienst gedaan
als vrachtschip. Sinds 1998 is het in het bezit van onze stichting. Het schip is
31,03 meter lang en 5,38 meter breed. Het vrachtschip is door de TCW’ers
volledig omgebouwd als Scouting Wachtschip. Alles is aan boord: toiletten,
douche, keuken, werkplaats, CV door het hele schip. In de watertanks kunnen
we 3 m3 drinkwater meenemen.
De stroomvoorziening gebeurt met zonnepanelen en een 230V/ 400 V
generator aan boord. De ankers kunnen elektrisch bediend worden. Met een
hijsinstallatie kunnen we zelf 4 vletten aan boord takelen.
De TCW bestaat uit 12 leden. Ze lassen, verven,krabben,schuren,timmeren
en brengen voortdurend verbeteringen aan. We zorgen dat alle zaken in
optimale staat zijn om veilig met de scoutingjeugd te gaan varen. De mannen
zijn bijna elke zaterdag wel aan boord te vinden
Omdat het varend houden van het schip ook financieel mogelijk gemaakt
moet worden voert de TCW allerlei acties om geld binnen te krijgen voor het
wachtschip. Een voorbeeld zijn de rondvaarten Hollandsch Diep die ieder jaar
op de Nautische dag worden verzorgd.
De Volharding wordt gebruikt voor kampen en we varen met de
zeeverkenners van DSG door heel Nederland. Ook varen we met andere
jeugd- en scoutinggroepen. Wilt u ook een keer meevaren of het schip
gebruiken, in overleg onderzoeken we graag wat we voor u kunnen
betekenen.
De leden van de TCW worden ook getraind en opgeleid om in de toekomst
met het schip te kunnen en mogen varen. Wilt u kennis maken met deze
groep laat het weten dan maken we een afspraak.
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Dit schreef ik op 15 februari 1984. Ik was toen iets meer dan een jaar
kabouter bij de Driestromengroep en 9 jaar.
Nu ben ik 43 jaar en heb al een heel scoutingverleden achter me. Na de
kabouters vloog ik over naar de Padvindsters. Ik wilde niet naar de
Zeeverkenners en werd hulp-leiding bij de kabouters. Omdat zij op
woensdagmiddag opkomst hadden moest ik daarmee stoppen toen ik verder
ging leren in Rotterdam. Ik werd leiding bij de Padvindsters. In 1994 stapte ik
over naar de Verkenners. In 1992 leerde ik mijn man bij de Driestromengroep
kennen en in 2000 trouwden wij. Wat een verrassing dat alle Verkenners met
bloemenbogen buiten de kerk stonden. In 2007 werd onze dochter geboren
die niet kon wachten tot ze kon beginnen met scouting. Inmiddels is zij
(natuurlijk) nu een meisjeswelp. Na heel wat jaren ben ik in 2016 gestopt
met actief leidinggeven en ben ik groepsbegeleider.
Terugkijkend op al die jaren heb ik veel leuke en bijzondere activiteiten
gedaan binnen scouting. Ik ben naar de Europeese Jamboree geweest. Heb
een bezoek gebracht aan Kandersteg, het internationale scoutingcentrum in
Zermatt. Ik heb verschillende trainingen gedaan binnen scouting, en heb hele
leuke kampen gedraaid, mooie herinnering opgebouwd en vrienden voor het
leven gemaakt.
Scouting zit in mijn bloed en dat gaat niet zomaar weg! Ik ben dan ook heel
trots dat de Driestromengroep dit jaar 50 jaar bestaat en dat ik mee mag
werken aan het bijzondere jubileumjaar. Ik hoop nog veel mooie scouting
momenten mee te maken. - Francis Hoonhout - Groepsbegeleider
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Slotwoord van de voorzitter
In ons jubileumboekje hebt u kunnen lezen over alle activiteiten die wij als
Scouting Driestromengroep dit jaar organiseren. En het mooie is, dat we dat
niet alleen dit seizoen doen, maar elk seizoen weer opnieuw. Wist u dat wel?
Soms lijkt onze scoutinggroep en dan vooral ons clubterrein aan de Veerweg
wel eens het best bewaarde geheim van Numansdorp.
Elk jaar is er op vrijdagavond en zaterdag opkomst voor onze jeugdleden. Elk
najaar een weekendkamp, elk voorjaar een weekendkamp, elke zomer een
week zomerkamp. En dan alle activiteiten als overvliegen, Sint Jorisviering,
de rommelmarkten in het voorjaar en in de herfst.
En hoe leuk is het om fikkie te stoken, leren omgaan met mes, bijl en zaag,
leren pioneren (bouwen met hout en touw), kamperen, zelf koken op een
houtvuur, een hudo bouwen, leren zeilen in een vlet op een uitdagend
Hollands Diep, werken in groepen en leren leiding geven, leven in de natuur.
En je mag elk jaar helpen bij de Dodenherdenking in Numansdorp en
Klaaswaal. Bovendien ben je dan onderdeel van de grootste jeugdorganisatie
van Nederland en kun je zelfs in het buitenland terecht.
We bestaan als scoutinggroep nu 50 jaar. En we willen ook de komende 50
jaar heel veel leuke en leerzame activiteiten voor de jeugd van Cromstrijen
en omgeving organiseren. Lijkt het je leuk en ga je een uitdaging niet uit de
weg? Kom dan eens bij ons kijken.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe jeugdleden en nieuwe vrijwilligers. Je
bent altijd welkom. Laat je uitdagen!!
Henk de Vries
Voorzitter Scouting Driestromengroep Numansdorp.
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Met dank aan:
Deze jubileumuitgave kon alleen tot stand komen door de bijdrage van de
adverteerders en de donatie van de familie Janssen.
Alle leden (jeugdleden en kaderleden) hebben meegewerkt met de bezorging
van het jubileumboekje in de kern van Numansdorp.
Redactie Jubileumboekje
Desiree Jansen
Marry Bender
Francis Hoonhout
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Scouting Driestromengroep
Veerweg 20
3201 LX Numansdorp
0186-651105 (alleen tijdens opkomsten)
www.driestromengroep.nl
e-mailadressen:
Algemeen:
Jubileumcommissie:
Meisjeswelpen:
Jongenwelpen:
Padvindsters:
Verkenners:
Zeeverkenners:
Loodsen:
Wachtschip:

info@driestromengroep.nl
jubileum@driestromengroep.nl
meisjeswelpen@driestromengroep.nl
welpen@driestromengroep.nl
padvindsters@driestromengroep.nl
verkenners@driestromengroep.nl
zeeverkenners@driestromengroep.nl
loodsen@driestromengroep.nl
wachtschip@driestromengroep.nl
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