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Vuur, pionieren en paintball
Sweetlake Jamboree in teken van 100-jarig bestaan scouting
ZOETERMEER l De Zoetermeerse scoutinggroepen
vieren zaterdag met 500
van hun leden in de Dorpsstraat en het Stadshart het
100-jarig bestaan van Scouting Nederland.

Van Brownsea Island
totprinses Máxima
De Engelse generaal Robert
Baden-Powell vertrok op 31 juli
1907 met een groepje jongens
naar Brownsea Island om te
kamperen. Naar aanleiding van
dit avontuur schrijft hij het boek
Scouting for Boys. Het boek slaat
aan in Engeland: in 1909 richten
jongens overal hun eigen groep
op. Een jaar later begint de zus
van Baden-Powell met scouting
voor meisjes. Scouting verspreidt
zich over de wereld. December
1910 wordt de eerste groep in
Nederland opgericht. Aanvankelijk bestonden er verschillende
(verzuilde) scoutingorganisaties.
Deze fuseerden in 1973 tot Scouting Nederland. De organisatie
staat sinds 1915 onder bescherming van het Koninklijk Huis.
Sinds 2005 vervult prinses Máxima deze functie.

De Sweetlake Jamboree biedt klassiek verkennerswerk zoals een vuurtje maken, werken met hout en
touw, de kanoschans en een scoutingmuseum, maar ook een tijdmachine en een paintballveld.
„De Zoetermeerse scoutinggroepen Impeesa, Pocahontas, John McCormick en Ashanti pakken groots
uit met een dag die laat zien dat
scouting nog volop op de kaart
staat. Deze jubileumactiviteit laat
zien hoe leuk ‘het buitenspelen met
uitdagingen’ is,’’ zegt Eric van der
Niet, woordvoerder van de Zoetermeerse scoutinggroepen.
„De bevers zijn 5 tot 7 jaar oud. Zij
dragen een rode trui en presenteren
zich met een springkussen bij het
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Sweetlake Jamboree
laat zien hoe leuk ‘het
buitenspelen met
uitdagingen’ is.
Eric van der Niet

Dobbe-eiland dat zaterdag het Rode
Plein zal heten. In de Dorpsstraat
staan kinderen met groene blouses.
Zij zijn 7 tot 11 jaar. Knutselen en
spelletjes zijn hun belangrijkste inloopactiviteiten, maar de uitsmijter
is een echte tijdmachine waarmee
je honderd jaar terug in de tijd kan
gaan.’’
„De Beigestraat wordt ingericht
op het CKC-terrein. Deze scouts zijn
11 tot 15 jaar en laten het echte verkennerswerk zien: kampvuurtje maken, broodje bakken en hout hakken. Er zijn ook zendamateurs die
uitleg geven over de vossenjacht
met peilantenne, solderen en werken met een metaaldetector.’’
Op het Marseillepad, de Rodestraat, gaan scouts tot en met 23
jaar aan de gang met pionierobjec-
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Werkstraf voor
veroorzaken van
ongeluk op A12
Een 29-jarige Hagenaar is door de
Haagse rechtbank tot veertig uur
werkstraf veroordeeld wegens
schuld aan zwaar lichamelijk letsel
dat ontstond tijdens een verkeersongeluk op 30 oktober 2007.
De man knalde op de afslag van
de A12 naar Zoetermeer met zijn
Volkswagen Polo op een voor hem
rijdende Mercedes. De bestuurder
van de Mercedes bleef nagenoeg ongedeerd, maar een neef van de Hagenaar, die op de achterbank van de
Polo zat, brak zijn arm.
Op het moment van het ongeval
was een file aan het ontstaan: de matrixborden boven de weg gaven aan
dat auto’s niet harder dan 50 km/u
mochten rijden. De Hagenaar zou
60 hebben gereden.
Tegen de man was een werkstraf
van zeventig uur en een voorwaardelijke rij-ontzegging van drie maanden geëist. (Cerberus)

Met hout en touwen zijn mooie dingen te bouwen. Scouts demonstreerden dit vorig jaar al op het Stadhuisplein. FOTO PR

ten. Van der Niet: „Zij laten zien hoe
je met hout en touw mooie dingen
kunt bouwen. Er wordt onder meer
een blijde, een voorloper van het kanon, gedemonstreerd. Bij de vijver
wordt een kanoschans opgesteld.
Uiteraard zetten de oudere scouts
ook wat banken rond een kampvuur zodat ze even lekker kunnen
chillen.’’
„Het scoutingmuseum op de kop

van het Marseillepad laat zien dat
Scouting Nederland telkens met de
tijd mee is gegaan. De centrale organisatie is op het Dobbe-eiland geplaatst. Daar kunnen de bezoekers
van de Sweetlake Jamboree terecht
voor de beste scoutingverhalen.’’
Van der Niet zegt dat zaterdag
vooral zal blijken dat de scouting
een eigentijds karakter heeft.
„Scouts dragen tegenwoordig geen

Gemeentelijkfondshoudtveel geld
over:nog 215.000 eurote vergeven
ZOETERMEER l Het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO)
van de gemeente Zoetermeer houdt
geld over.
Het fonds heeft dit jaar 225.000
euro ter beschikking, maar tot nu
toe is er maar voor 20.000 euro aan
projecten een verzoek ingediend.
Daarvan is er een ook nog eens afgewezen, waardoor er nog voor een
kleine 10.000 euro een besteding is.
Dat geld gaat naar de aanleg van
een fitnesstuin voor ouderen op de
locatie Vivaldi van de Vierstroom in
De Leyens. Daar wordt een aantal
fitness- en bewegingstoestellen
neergezet dat speciaal voor senioren is ontwikkeld. Een van de bijzonderheden is dat de toestellen door
twee mensen tegelijk gebruikt kunnen worden, waardoor er ook sociale contacten kunnen ontstaan.
Het gebruik van de tuin is straks
gratis voor bewoners, cliënten van
de dagbehandeling en buurtbewoners. Maar ook 65-plussers uit de

rest van Zoetermeer zijn welkom.
De beoordelingscommissie van
het FMO stelt dat er nog het nodige
gedaan moet worden om ervoor te
zorgen dat meer organisaties het
fonds weten te vinden. Men vraagt
zich daarom af of er nog een poging
gedaan moet worden de belangstelling te wekken van organisaties met
plannen.
„In de praktijk blijkt dat er minder aanvragen binnenkomen dan
verwacht, dat lang niet alle aanvragen vernieuwend zijn qua aanpak,
inhoud of samenwerking en dat aanvragen zich beperken tot een bedrag van 10.000 euro,’’ schrijft de
commissie aan b en w.
Het college wil het echter nog een
keer proberen. Eind deze maand
gaat er een brief uit naar diverse
maatschappelijke
organisaties,
waarin op de subsidiemogelijkheden gewezen wordt. Als er daarna
nog steeds geld over is, stort de gemeente het terug in de eigen kas.

uniform meer, maar een praktische
scoutfit. Dat ziet er minder officieel
uit dan het uniform maar de insignes zijn gebleven. Daaraan kun je
zien bij welke groep iemand hoort
en aan welke activiteiten er is meegedaan. Belangrijk vind ik ook dat
de doelstellingen van de scouting tegenwoordig heel helder zijn geformuleerd. De ‘s’ staat voor samen, de
‘c’ voor code, de ‘o’ voor outdoor, de
‘u’ voor uitdaging en de ‘t’ voor
team. Zo laten we zien dat er een onverminderde belangstelling bestaat
voor het samen buitenspelen. Het is
dan ook geen wonder dat Scouting
Nederland met meer dan 100.000 leden de grootste jongerenorganisatie van het land is.’’
Een andere jubileumactiviteit
van de Zoetermeerse scouts is deelname aan Scouts2day. Van der Niet:
„Dit is een happening voor 20.000
tot 30.000 Nederlandse scouts die
op 15 mei in Utrecht wordt gehouden. Later dit jaar is er in de omgeving van Roermond een grootse jamboree die vanwege het eeuwfeest
JubJam100 wordt genoemd. Uiteraard gaan daar ook Zoetermeerse
scouts naar toe.’’
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Mannen krijgen
ook soos in Piëzo
Vanaf woensdag 31 maart
hebben niet alleen vrouwen,
maar ook mannen voortaan
wekelijks een eigen soos in
PiëzoCentrum Buytenwegh.
Tijdens de soos is ruimte voor
een praatje, het aangaan van
nieuwe contacten of een kaartje leggen. Mannen vanaf 21 jaar
kunnen van 19.00 tot 21.00 uur
gratis terecht op de Justus van
Effenhove 37.

‘Literaire revue’ in
Stadstheater
Het is geen grap: op donderdagavond 1 april is het theaterprogramma Literaire revue te zien
in het Stadstheater. Herman
Koch, Michiel Romeyn, Frans
Thomése en Christine Otten
spelen in de revue die in het
teken staat van literatuur,
humor en muziek. Koch is
schrijver van onder meer Het
diner en speelde samen met Romeyn in het tv-programma
Jiskefet. Met Thomése stond
Koch ook al in de theatervoorstelling Hard Gras. Otten is
onder meer bekend als schrijfster van De laatste dichteres.
Kaarten via www.stadstheater.nl, 079- 342 75 65 of aan de
kassa.

Duurzaam
startpakket
Alle Zoetermeerse huishoudens kunnen via het e-mailadres startpakket@zoetermeer
een zogeheten ‘startpakket
duurzaam Zoetermeer’ aanvragen. Het pakket bestaat onder
meer uit een douchecoach, die
leert hoe douchen zuiniger kan.
Ook ontvangt de aanvrager
verwarmingsstickers die zichtbaar maken of er in huis energie wordt verspild en een meterkastkaart.

OPEN HUIS
zaterdag 27 maart

De NVM Open Huizen Dag biedt u kansen!
Kijk voor de deelnemende huizen op www.funda.nl

Dorpsstraat 14
2712 AK Zoetermeer
Tel. 079-3160061
www.vanbrero-breugem.nl

