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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 
Mijn naam is Marijn Kers, aka Phaona. 
 Ik geef leiding bij de Shantihorde en ben  
20 jaar oud. Ik zit al vanaf mijn zevende op 
 Scouting. Ik studeer sociale geografie en  
planologie aan de universiteit van Utrecht,  
waar ik woon.  Naast scouting doe ik aan  
hardlopen en vind ik kunst erg leuk. Maar  
het belangrijkst zijn mijn vriendinnen waar 
 ik altijd avonturen mee beleef en m’n  
zusje waar ik ontzettend mee kan lachen.  

Wat vind jij typerend/leuk aan leidinggeven bij de BuB? 
Leidinggeven is tof! Ik heb een ontzettend leuk team dus bij 
deze een shout-out naar Ralf, Sabine, Sebastiaan en 
Leander, jullie zijn top. Naast dat zijn de Shanti-welpen de 
leukste welpen. Het is gaaf om te zien hoe je een band met 
een kind opbouwt, en na mate van tijd te zien hoe een kind 
persoonlijk groeit. Het is waanzinnig leuk om te zien 
wanneer de welpen een programma helemaal geweldig 
vinden, waar jij dan aan gewerkt hebt. Dat bij elkaar maakt 
leiding geven leuk om te doen. 

Wat is je grootste blunder? 
Dat zijn er te veel om op te noemen. Ik val regelmatig van 
trappen af. Zo ook in 4 havo, toen ik een hoge hakken tijd 
had. De pauze was net begonnen toen ik naar beneden 
liep, richting de aula. Iedereen die ooit op de Noordgouw 
heeft gezeten weet wel dat de vloer er vrij glad is. Dus ik 
liep op m’n dooie gemak richting de trap. En ja natuurlijk ik 
val van het trapje af, op mijn knieën tegenover een 
bomvolle aula. Gelukkig trok iemand onderaan de trap aan 
mijn arm, anders was ik ook nog met mijn hoofd in de 
prullenbak gevallen.  Dat was mega afgaan. Of ik heb ook 
wel eens mijn biologie lerares ‘mama’ genoemd. Maar er 
zal ooit nog een grotere blunder komen.   

Als je een voorwerp moet kiezen om jou te omschrijven, 
wat is dat dan? 
Ik denk een wereldbol. Reizen vind ik gaaf om te doen. De 
wereld is een mengelmoes van alles wat samen de aarde 
vormt, net zoals ik. Een beetje van alles wat. Spontaan, een 
beetje gek en toch redelijk normaal. 

 

 

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

Stichtingsbestuur een update van hun bezigheden. 

Een varken aan het spit: kan dat eigenlijk wel? 
Laat je uitdagen, dat is de slogan van Scouting Nederland. Een 
uitdaging kan voor iedereen anders zijn, waar voor de ene 
persoon een hike op de juiste manier lopen een uitdaging is, is 
voor de ander een super lekkere maaltijd op het kampvuur 
bereiden veel spannender. Gelukkig is er voor beide mensen 
plek binnen onze groep.  

Nu zijn de hierboven genoemde voorbeelden natuurlijk niet de 
“echte uitdagingen”. Binnen Scouting vinden we het leuk om de 
dingen net iets anders te doen dan anders, we zeggen niet voor 
niets, op Scouting mag je alles doen wat je thuis niet mag.  

Zo zijn 10 barbecues op Famka leuk, maar een varken aan spit is 
leuker. Een tocht in het donker is leuk, maar een spooktocht in 
het donker is leuker. Het is voor onze leiding een uitdaging om 
elke keer weer een programma te bieden wat net dat beetje 
extra heeft. Maar, we denken hier wel goed over na, natuurlijk 
een varken aan het spit is leuk, maar kan dat eigenlijk wel? Of 
kunnen mensen daar problemen mee hebben? Bij elke activiteit 
die we organiseren stellen we deze vragen. We proberen zo veel 
mogelijk rekening te houden met hoe dit kan overkomen en of 
dit wel echt leuk is. De kers op de taart moet namelijk wel voor 
iedereen een kers op de taart zijn. Natuurlijk, ook wij slaan hier 
wel eens de plank mis, wij kunnen niet alles voorzien. Om zo 
veel mogelijk mensen hierin te betrekken is er een 
oudervertegenwoordiging in de groepsraad. Deze 
vertegenwoordiging praat mee over de evaluaties van 
activiteiten en praat mee over speciale activiteiten, wat kan wel 
en wat kan niet. Een zeer belangrijke taak dus, waar wij veel 
waarde aan hechten. Mocht u interesse hebben om ons ook 
eens van tips te voorzien, schroom dan niet en neem contact op 
via groepsbestuur@scoutingbuysballot.nl  
Laat u eens uitdagen! 

Janine Rougoor 
Groepsbegeleider 

 
 
 

 

 

   Wist u dat… 
●  De spaaractie van de Jumbo €127,10 heeft opgebracht. 
Bedankt voor het sparen, allemaal! 
● In het regioweekend 2015 (17-19 april) van regio Rondom 
de IJssel wordt de BuB goed vertegenwoordigd! De Scouts 
gaan naar de RSW, de Mowglihorde en de Blauwe Vogels 
naar de Jungledag en de Bevers naar de Bever-doe dag. 
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Wat vind jij? 

Wie zijn toch die jeugdleden? In deze rubriek maken we 
kennis met een aantal van hen. 

Naam:    Wessel de Brake 
Leeftijd:   8 jaar  
Speltak:   Mowglihorde 
Lid sinds:   Eind 2013 
Favoriete spel:  Levend stratego 
Favoriete leiding: Shere Kahn 
 
Wat vind je het leukste aan Scouting: 
Alle leuke spellen en de leiding! 
 
Wat wil je later worden:  
Ik wil hetzelfde gaan doen als mijn  
papa en leiding worden bij Scouting. 
 
Wat wil je nog heel graag doen:  
Nog een keer levend stratego! Want  
dat is super leuk. 

 
 

 

Een stukje geschiedenis 
Onze Scouting heet Vereniging Scouting Buys Ballot. Maar wie is 

Buys Ballot eigenlijk en wat voor werk deed die oude baas? 

Buys Ballot is een beroemd Nederlands meteoroloog en hij is 
de oprichter van het KNMI. Dit heeft hij in 1854 opgezet. 

In 1817 is in de Zeelandse plaats Kloetinge, Christophorus 
Henricus Diedericus Buys Ballot geboren. Omdat die naam 
wat vermoeiend was om steeds uit te spreken noemde 
iedereen hem Buys. Buys zou later professor worden en 
heeft een beroemde wet gemaakt waarin hij het verband 
tussen wind en luchtdruk door waarnemingen aantoonde. 
Dankzij deze wet konden er betrouwbare weerberichten 
gemaakt worden. Ook de bekende wind- en 
stormwaarschuwingen zoals code geel en oranje komen van 
zijn hand.  

De familie Buys Ballot hield ook erg van rust en de natuur en 
kocht tussen 1848 en 1861 vier landgoederen in de buurt 
van Epe, Heerde en Wapenveld. De meteoroloog stak veel 
geld in zijn buitenverblijf en verbleef in de zomer dan ook 
vaak in zijn bescheiden stulpje op het landgoed de Dellen. 
Ook zorgde Buys Ballot er voor dat de grove den weer werd 
gepland in deze omgeving. Dit veranderde het aangezicht 
naar een bosrijke streek. Het graf van Buys Ballot ligt niet ver 
van de Scouting, op de hei tussen Heerde en Epe. 

Dit is niet Buys Ballot maar een  
uitvinding van hem. Wanneer je  
op het Noordelijk halfrond met  
de wind in je rug staat, dan heb 
 je aan je rechterkant het hoge- 
drukgebied en aan je linkerkant  
een lagedrukgebied. 

 

 

 

 
De paddentrek is weer begonnen! 
Je kent het wel: Het is avond en het schemert al een 
beetje buiten. Je zit in de auto of op de fiets en op de 
weg zie je donkere vlekken die op blaadjes lijken. Maar 
deze vlekken hebben meer gevoel dan blaadjes. De 
kans is namelijk groot dat het padden zijn die proberen 
naar de overkant van de weg te komen.  
 
Elk jaar in de periode februari tot april verlaten de 
padden hun winterslaapplaats om naar het water te 
gaan om zich voort te planten. Helaas komt het vaak 
voor dat de padden worden platgereden. Daar kunnen 
wij wat aan doen. Je kunt bijvoorbeeld in je buurt een 
paddenoversteekplaats maken. Dit kan door een stukje 
weg af te zetten zodat je een laag muurtje krijgt. De 
padden kunnen daar niet overheen en zo kunnen ze 
gecontroleerd op een veilige plaats oversteken. Je kan 
ook een eigen verkeersbord knutselen die je ophangt in 
de straat. Zo ben je creatief bezig en zorg je goed voor 
de natuur!  

Veel succes! 


