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BuB’er aan het woord 
Onze vereniging draait op vrijwilligers, maar welk verhaal schuilt 
er achter deze mensen? In BuB’er aan het woord proberen we 

daar achter te komen. 

Stel je zelf eens voor?  
Ik ben Menno en ik ben groepsbege- 
leider bij de BuB. Dat betekent dat ik  
me bezighoudt met de begeleiding  
van onze leidingleden, de leiding- 
teams en met alles wat nodig is om  
ervoor te zorgen dat zij goede  
programma's en kampen kunnen  
draaien. Buiten scouting werk ik als  
arts, in opleiding tot kinderarts, in het 
 UMCG in Groningen. Ik woon ook in Groningen en in de 
vrije tijd die ik niet aan scouting besteed zit ik graag op mijn 
racefiets, tussen de Groningse weilanden. 

Wat vind jij leuk aan je functie bij de BuB? 

Wat leuk is aan het groepsbegeleiderschap is dat je veel 

jonge nieuwe leidingleden ziet, die voor het eerst van alles 

gaan organiseren. Dat gaat soms een beetje met vallen en 

opstaan, maar vaak al heel snel heel erg goed. Het is 

fantastisch mooi om te zien hoe zij uiteindelijk de mooiste 

dingen organiseren en leuk om iedere keer weer een beetje 

trots te zijn op het feit dat het ze weer gelukt is.  

 

Wat is je grootste blunder? 

Ik vergeet heel vaak namen, of wat mensen voor werk 

doen. Op mijn werk vergis ik me vaak als ik gok of een klein 

kind een jongen of een meisje is. Dan noem ik een jongen 

weer een leuk meisje en dat is altijd een beetje pijnlijk. Nou 

ja.. zo gebeurt er wel meer.. 

 

Je bent ook veel betrokken bij de World Jamboree; kun je 

in het kort uitleggen wat je daar doet? 

Ik ben de welfare leider van 1 van de 19 troepen die vanuit 

Nederland naar Japan gaan: troep Martinitoren. Welfare 

leider betekent dat ik er drie weken lang voor ga zorgen dat 

mij jeugddeelnemers gezond en fit blijven. Ik ga ze helpen 

goed te eten en te slapen, ik ben er voor ze als ze heimwee 

hebben of liefdesverdriet, maar ook als ze juist willen 

vertellen hoe leuk ze het hebben in Japan. Ik heb dit vier 

jaar geleden ook gedaan voor de World Jamboree in 

Zweden. Het is niet zo goed uit te leggen hoe leuk dat is. 

Maar 36 jongeren meemaken en met ze meeleven, terwijl 

ze de mooiste tijd van hun leven beleven; dat is fantastisch! 

Vanuit het bestuur 
Iedere Spreekbuys geeft of het Dagelijks Bestuur en/of het 

Stichtingsbestuur een update van hun bezigheden. 

Dit is ‘m dan: de laatste editie van de ‘voor de Buys’ van het 
seizoen. Nu de zomer in aantocht is komt er een einde aan de 
lente en zijn we bij het einde van het scoutingseizoen 2014-
2015. Dit seizoen hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. 
Iedereen heeft op zijn of haar manier een bijdrage geleverd 
aan wederom een succesvol scoutingseizoen. Ook het 
verenigingsbestuur heeft niet stilgezeten. Zo zijn er een aantal 
onderdelen van de vereniging opnieuw aangepakt of anders 
ingericht. Er is onder andere een nieuwe opzet gemaakt van de 
doorlopende leerlijn, er zijn kwalificaties behaald door 
leidingleden en ook is er een nieuw mathoksysteem ingevoerd. 
Het verenigingsbestuur heeft als doelstelling om te blijven 
vernieuwen en ook het komende seizoen zal dit centraal staan. 
Dan heeft de vereniging onlangs bezoek gehad; 30 juni J.L. is de 
nieuwe wethouder van de gemeente Heerde, Mw. Pierik langs 
geweest om kennis te maken met onze vereniging. Ze was 
positief verrast over wat ze zag en ze heeft een bijzonder 
aangename en professionele sfeer ervaren binnen onze 
vereniging. Iets waar wij allemaal trots op mogen zijn! Namens 
het verenigingsbestuur willen we iedereen bedanken die dit 
jaar weer een bijdrage hebben geleverd aan onze 
scoutinggroep. Zonder jullie kunnen wij niet bestaan en we 
hopen dat we er ook volgend seizoen weer met elkaar een 
uitdagend jaar van mogen maken! 
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   Wist u dat… 
- Een aantal van onze leidingleden hebben hun 

kamptraining voltooid; Jesse, Jochem, Jorrit, Niels 

en Aonne. Gefeliciteerd! 

- Het volgende Famka (september 2016) staat 

onder andere in het teken van een grootste 

reunie!  

- In het mathok ligt promotiemateriaal zoals posters 

en flyers. Werkt u bijvoorbeeld in een winkel of op 

een publieke plaats, dan wordt extra promotie 

zeer gewaardeerd! 

- Voor de mensen die de World Jamboree 2015 

gemist hebben, de volgende is in 2019 in de 

Verenigde Staten! 
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De Wereld Jamboree 

Een wereld Jamboree is een 
grote bijeenkomst van 
scouts van over de hele 
wereld van 14 tot 17 jaar, 
maar dat wisten veel van 
jullie natuurlijk al. Deze 
zomer is de Wereld 
Jamboree in Japan in de 
plaats Kirara-hama, dat is 
een stad onderin het eiland 
van Japan. Het thema van 
deze Wereld Jamboree is:  
‘A spirit of Unity’ wat 
vertaald ‘een stemming van 
Eenheid’ is. Meer dan 
30,000 Scouts uit 161 
Landen zullen deze zomer 
11 dagen op het terrein te 
vinden zijn, van onze groep 
gaan ook een aantal Scouts 
en Explorers. Zij zullen veel 
nieuwe mensen leren 
kennen, veel nieuwe dingen 
leren en vooral een 
fantastisch kamp beleven!  

 
Het Jamboree terrein is in feite een stad 
met alles wat je nodig hebt: Er zijn douches, pinautomaten, 
een supermarkt, een postkantoor, internet cafés en zelfs 
een ziekenhuis!  

Wij wensen iedereen die naar de Jamboree toegaat een 
geweldige tijd toe en hopen dat jullie veel nieuwe 
ervaringen krijgen! En voor de rest; hopelijk zien we jullie 
op de Wereld Jamboree van 2019! 

 

 

 

   Wist je dat… 
- Er elke week ouders zijn die helpen op het 

clubhuis? Ze werken bijvoorbeeld in het mathok of 

doen de was voor ons. Ouders, bedankt! 

- Alle welpengroepen een heel leuk 

hemelvaartskamp hebben gehad? De foto’s zijn op 

onze website te vinden! 

- Je bij de Scoutshop hele leuke gadgets en 

cadeautjes kunt kopen? Als je lid bent krijg je zelfs 

korting op sommige producten! 

- De explorers dit jaar naar Oostenrijk op zomerkamp 

gaan? Ze moeten daar voor 14 uur in de trein 

zitten! 

 


