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Voorwoord.
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Vanavond brengen we bij droog weer de avond door in
de bossen. We verzamelen om 19.00 uur in uniform en
voorzien van een fiets met werkende verlichting op ’t
Hofke en sluiten daar om 21.30 uur af.

Beste rowans en ouders,
Voor jullie ligt alweer de laatste Spoorloos van 2015 en
daarmee zit de helft van het seizoen er al weer bijna
op. Wij kijken zeer tevreden terug op de voorbije
weken, waarin we een fantastisch weekendkamp
beleefden in Someren-Heide, we een succesvolle editie
van onze financiële actie achter de rug hebben, we
mooie programma’s gedraaid hebben maar waarin we
bovenal ontzettend veel plezier met elkaar beleefd
hebben. Dit komt vooral door het enthousiasme en de
inzet van onze leden en daar verdienen ze in deze
editie dan ook best een complimentje voor. Heren
rowans: Ga zo door!

DENK AAN DE SINTERKLAASBIJDRAGE

Vrijdag 27 november
Uitwerking programma:
Inleveren programma:

De laatste groepsbijeenkomst van november staat er
een heuse filmavond op het programma. Vol spanning
wachten we af wat Kjell en Max voor ons in petto
hebben. De groepstijd is zoals jullie gewend zijn van
19.00 tot 21.30 uur en uiteraard verschijn je in
uniform.

Veel leesplezier,
Begeleiding RA318

DENK AAN DE SINTERKLAASBIJDRAGE

Programmavooruitblik

Vrijdag 4 december

Vrijdag 13 november

Uitwerking programma:
Inleveren programma:

Uitwerking programma:
Inleveren programma:

Max & Kjell
Bram v. S. & Dirk (pionieren)

Bram & Joep
Max & Kjell (filmavond)

Begeleiding
Ron, Rick & Kevin (binnenspelen onder voorbehoud)

Op deze vrijdag de 13e staat ons een hamburgertocht
te wachten. Waar deze naar toe leidt is nog een verrassing. We verwachten jullie om 19.00 uur in uniform en
voorzien van een fiets met werkende verlichting op ’t
Hofke. Om 21.30 uur sluiten we daar weer af.

Het heerlijk avondje is nog maar 1 nachtje slapen van
ons verwijderd en vanavond nemen we alvast een
voorproefje. Hoe??? Dat verklappen we nog niet. En
op de vraag of we vast een tipje van de sluier op willen
lichten…..??? Zeg maar rustig tabberd…. Om 19.00 uur
worden jullie in uniform op ’t Hofke verwacht en we
denken daar rond 21.30 uur af te sluiten…..

DENK AAN DE SINTERKLAASBIJDRAGE

Meer informatie verderop in deze Spoorloos!

Vrijdag 20 november

Vrijdag 11 december

Uitwerking programma:
Inleveren programma:

Uitwerking programma:
Inleveren programma:

Kay & Ramon
N.v.t.
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Bram v. S. & Dirk
N.v.t.
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Deze avond gaan we eens ouderwets pionieren! Dat is
lang geleden en we zijn benieuwd wie er nog steeds
verder komt dan het strikken van de veters… Voor hen
die nu het klamme zweet in de handen krijgen: Geen
schrik want alles kan geleerd worden en daar is
vanavond ook ruimte voor. We verwachten jullie van
19.00 uur tot 21.30 uur in uniform op ’t Hofke. Be
there!

wij hebben nog geen flauw idee. Kom van 19.00 uur tot
21.30 uur in uniform naar ’t Hofke en wacht maar af….

Programma 22 januari
De oplettende lezer is het wellicht al opgevallen dat
Tristan op 8 januari een fietstocht in moet leveren die
hij eigenlijk met Taylan zou maken. Nu Taylan al enige
tijd geen lid meer is zijn we hard op zoek naar een
vervangende
programmamaker.
Een
mooie
tijdsbesteding voor in de kerstvakantie. Kandidaten
kunnen zich even melden bij de leiding of bij Tristan.
Alvast bedankt!

Vrijdag 18 december
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
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Ron, Rick & Kevin (onder
voorbehoud)
Bram v. H. & Kjell (dropping
15-1)

Vanavond vindt op ’t Hofke de kerstactiviteit voor de
junioren plaats dus het programma binnenspelen kan
niet plaatsvinden in onze eigen blokhut. Neem daarom
voor de zekerheid GYMSPULLEN mee. Of het geplande
programma doorgaat sluiten wij t.z.t. kort met de
programmamakers, de groepsbijeenkomst gaat in
ieder geval door. Wij zien jullie graag van 19.00 uur tot
21.30 uur verschijnen (in uniform).

Sinterklaas
Op 4 december staat onze groepsbijeenkomst in het
teken van het Sinterklaasfeest. Elk seizoen proberen
we het feest van Sint en zijn Pieten op een originele
manier te vieren. Dit jaar doen we geen surprise, maar
een cadeautje hoort er natuurlijk wel bij. Daarom
vragen wij jullie om het bedrag dat je normaal kwijt
bent voor het kopen van een cadeautje (€ 5,00)
uiterlijk 27 november af te dragen aan de leiding
(Stefan). Wij zullen er dan in ieder geval voor zorgen
dat iedereen op 4 december met een pakje huiswaarts
keert……

Vrijdag 25 december
GEEN GROEP I.V.M. KERST

Vrijdag 1 januari
GEEN GROEP I.V.M. NIEUWJAAR

Financiële actie

Vrijdag 8 januari
Uitwerking programma:
Inleveren programma:

Begeleiding
Tristan & ??? (was Taylan),
fietstocht

Op 30 oktober jl. is er druk geflyerd en op 6 november
jl. gingen we de adressen af die gereageerd hadden op
onze flyeractie. Na een avondje flink aanpoten en een
ochtendje ijzer inleveren op zaterdag bedroeg de
opbrengst € 450,00 op de kop af! Een bedrag waar we
weer trots op mogen zijn en waar we weer leuke

De eerste groepsbijeenkomst van 2016 zullen we het
begin van het nieuwe jaar op een passende wijze
vieren, samen met de sherpa’s en pivo’s. Hoe? Tja, ook
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(kamp)activiteiten van kunnen bekostigen. Super
gewerkt allemaal!

Nadat we de bedjes in orde gemaakt hadden
begonnen we met het formele deel van de avond: De
installatie. Nadat de nieuwe rowans hun belofte
hadden uitgesproken of de belofte hadden gedaan om
de belofte volgende week alsnog uit te spreken, kon
het kampprogramma met een (bijna) volledig
geïnstalleerde groep rowans beginnen. We speelden
een spelprogramma waarbij we door het doen van
kleine spelletjes in teams van 2 of 3 rowans seconden
konden verdienen, die uiteindelijk van pas kwamen bij
het eindspel. Er werd fanatiek meegedaan en zo tegen
elven was de winnaar bekend. De avond werd
vervolgens rustig afgesloten onder het genot van een
drankje en een gezelschapsspelletje.

Natuurlijk danken wij langs deze weg ook alle mensen
die ons ondersteund hebben door hun oude metalen
voorwerpen belangeloos aan ons te doneren. Hartelijk
dank!

Overige belangrijke data
18 t/m 20 mrt

Nummer 234

Rowan-/sherpaweekend te ???

Na het ontbijt op zaterdagochtend wandelden we naar
de nabij gelegen bossen voor enkele potjes Risk, deze
keer in een live-versie. Wederom werd er enthousiast
gespeeld. Naarmate de ochtend vorderde kwamen
steeds meer strategen onder ons boven drijven, werd
er alsmaar harder “gevochten” om elk landje en werd
er door een enkeling zoveel “Risk” genomen dat het
zwart werd voor de ogen (goed gedaan Joepie!!!)

Afmelden
Stefan van Os:

06-53392708

Hofke van Binderen:

0492-549887

Moe, vuil maar voldaan keerden we terug naar de
blokhut waar we na een welverdiende lunch onze
voetbalkwaliteiten eens gingen testen. Hoewel zwaar
in de minderheid slaagde de leiding er zonder veel
moeite in de rowans met dubbele cijfers te verslaan.
Dat vraagt om een revanche……
Halverwege de middag speelden we een postenspel op
het buitenterrein waarin kracht, snelheid, precisie,
strategie en een dosis geluk allemaal een rol speelden.
Tegen het einde van de middag konden we de
winnaars bekend maken en begonnen we aan de
voorbereidingen voor het avondeten.

Terugblik weekendkamp
Op vrijdagavond 9 oktober jl. vertrokken 14 rowans op
de fiets richting Someren-Heide: Het eerste
weekendkamp van het seizoen was begonnen! In een
tempo waarbij we nog net niet van onze fiets af vielen
sukkelden we naar Someren-Heide. Daar aangekomen
waren we aangenaam verrast door de mooie blokhut
en het bijbehorende terrein dat we dit weekend ons
‘thuis’ mochten noemen.

Het avondeten werd ons deze keer niet opgediend
maar moesten we zelf verzorgen. Het menu:
Shoarmaschotel. In groepjes werd er soep gekookt,
werden aardappels geschild en tot verse friet
gesneden en gebakken, werd er op ambachtelijke wijze
knoflooksaus gemaakt, werden groenten gesneden en
werd het shoarmavlees gebakken. Er werd flink
gegeten en er was maar weinig wat we uiteindelijk aan

- Pag. 3/4 -

SPOORLOOS
Maandblad voor rowans van
Scouting Leonardus
Jaargang 23

November / december 2015

de vuilnisbak hoefden toe te vertrouwen. En lekker
toetje maakte het geheel af en daarna restte ons de
afwas en de (grote ?) schoonmaak……

Nummer 234

blokhut voor enkele potjes slagbal, volleybal en
voetbal.
Ondertussen
werd
de
blokhut
“gedesinfecteerd”. Tegen het einde van de ochtend
was de blokhut schoon, waren de teamspelen teneinde
en bestond het laatste programmaonderdeel uit de
slotetappe terug naar Helmond.
In een tempo dat (gelukkig) wat hoger lag dan op de
heenweg zetten we koers naar onze “hometown”.
Onderweg werd in Lierop aangelegd voor een frietje en
een snack en voorzien van de nodige vette doping
werden de laatste kilometers afgelegd. Terug op ’t
Hofke konden we alleen maar vaststellen dat we een
SUPERWEEKEND achter de rug hadden.

Voor hen bij wie de zweetlucht toch sterker was dan
de alom aanwezige knoflookgeur (en dat waren er niet
veel) was er gelegenheid om te douchen waarna we
ons zoetjes aan verzamelden in de blokhut voor een
mooie film. Na de film, die door een enkeling (Stefan)
zelfs met de ogen dicht werd bekeken, restte ons
opnieuw een gezellige dagafsluiting met tweede
filmpje, een spelletje en een drankje.
Op zondagochtend pakten we na het ontbijt onze
spulletjes en verzamelden we ons op het veld bij de

Alle deelnemers: Bedankt!
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