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VAN DE 
    VOORZITTER
Met enige trots mag ik bij 

deze de eerste woorden 
schrijven voor ons eigen 

magazine. Hoe tof dat we ook 
zo’n plan als dit binnen no time 
voor elkaar weten te krijgen  
binnen de GOG. Dat blijft toch 
elke keer waar ik het meest  
van kan genieten bij deze groep,  
onze capaciteit om toffe dingen  
te organiseren. Helaas kunnen  
we dat talent momenteel maar  
beperkt inzetten, maar binnen 
de uitdagingen zullen wij telkens 
blijven kijken naar wat wel kan. 
Want juist ook in deze tijd vind 
ik het zo belangrijk dat we doen 
wat we kunnen om onze kids een 
leuke en uitdagende tijd te laten 
beleven. Gezondheid staat mo-
menteel natuurlijk op nummer één 
en daar hoort ook de mentale kant 
bij wat mij betreft. Want zoals ze 
bij de Bever zo mooi zeggen: Niet 
iedereen is een buitenmens, maar 
niemand is een binnenmens.
Juist in deze tijd vind ik dit mani-
fest daarom zo mooi. Ik hoop jullie 
snel weer in ons bos te mogen 
begroeten. Blijf gezond! 

Je kent ze wel: bergbeklimmers,
reizigers, fietsers, buitenmensen.
Te herkennen aan de perfecte uitrusting,
een onvermoeibaar enthousiasme
en zo’n zaklamp op hun voorhoofd.

Niet iedereen is een buitenmens
maar, niemand is een binnenmens.
We zijn niet gemaakt om de hele  
dag binnen te zitten.
Toch is dat wat we doen,
zo’n 21 uur per dag.

Dus: ren, klim, surf, ski, wandel, of kruip.
Naar je werk of voor de lol.
Doe wat je wilt, maar doe het buiten.
Want elke keer als je heel even 
buiten bent geweest,
voel je je van binnen een stukje beter.



De regels van Scouting Nederland 
die we hanteren kan je ook terug-
vinden op: 
https://www.scouting.nl/assets/
uploads/doorzoekbareBestanden/
Corona-en-scouting-vanaf-14-ja-
nuari-2021.pdf 

 ‘Alleen online 
opkomsten’

Corona 
update

KOMT U OOK 
OP DE FIETS?
ZODRA HET WEER MAG?

Uitgangspunt van de GOG is  
dat we telkens de landelijke 
richtlijnen vanuit Scouting 

Nederland zullen volgen. Dit ten-
zij deze in tegenspraak zijn met 
de gemeentelijke richtlijnen in 
Lochem. Dit is tot op heden nog 
niet het geval geweest echter.

Gelukkig zijn er binnen onze 
vereniging nog geen leden ern-
stig ziek geworden door Corona. 
Wel hebben ook wij een aantal 
besmettingen gezien. De spel-
takleden zijn direct op de hoogte 
gebracht en de betreffende leden 
hebben zich netjes aan de isolatie 
kunnen houden.

Ook de komende tijd zullen we 
alert en voorzichtig blijven in wat 
we doen. Want scouts zorgen 
goed voor elkaar.

In het kort:
   Ook scouting zit in lockdown  
tot tenminste 9 februari.  
Tot die tijd zullen er  
alleen online opkomsten  
georganiseerd worden.

   Er zijn tot 1 april geen groeps-
brede of speltakoverstijgende 
activiteiten binnen de GOG.

   Landelijke activiteiten als de 
HIT en de Landelijke Scouting-
wedstrijden gaan helaas niet 
door dit jaar.

Proefjes doen tijdens een online opkomst
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 ‘Scouting word 
populairder’Wijzelf snappen dit natuur-

lijk prima: Scouting is in 
heel Nederland (en ook 

in Lochem) steeds populairder aan 
het worden. Uit recent onderzoek 
bleek dat zelfs 42% van alle groe-
pen werkt met een wachtlijst (van 
soms wel 50(!) kinderen). Gelukkig 
is dit bij ons niet in die mate aan 
de orde. Maar sinds dit jaar kennen 
ook wij deze uitdaging. We zien 
bijvoorbeeld dat er momenteel  
bij de scouts heel veel animo is. 
Die proberen we natuurlijk zo 
goed mogelijk in te vullen. Dit 
wel binnen de grenzen van wat 

OVERVLIEGEN
Aan het begin van een nieuw  

jaar is het elk jaar weer tijd 
om over te vliegen. Leden 

die in de voorgaande periode 
de leeftijd bereikt hebben om te 
wisselen van speltak maken dan 
de overstap. Dit jaar viel dit echter 
midden in de lockdown. Aanvan-
kelijk wilden we wachten tot we 
het alsnog fysiek konden orga-
niseren, maar gezien de huidige 
ontwikkelingen is de overvlieg 

commissie toch aan de slag ge-
gaan om ook dit virtueel plaats 
te laten vinden. 

Een beetje onwennig wellicht, 
want overvliegen doen we het 
liefst met iedereen persoonlijk  
aanwezig. Maar ja, dat geldt  
eigenlijk wel voor meer…

We brengen je snel op de hoogte 
betreft de verdere details. Overvliegen 2018

EEN GROEIENDE 
VERENIGING

haalbaar is. Want bovenal moeten 
de opkomsten leuk, uitdagend 
en veilig blijven voor zowel onze 
leden als voor de leiding.

Daarom hebben we voor sommige 
speltakken een externe wacht-
lijst, wat betekent dat er alleen 
intern plek was om in te stromen 
bij die groep. Nu hebben we voor 
het eerst ook intern meer animo 
dan plek. We werken dit jaar 
met het bestuur en de speltak-
begeleiding hard aan een goede 
oplossing. Maar die is niet altijd 
makkelijk, want de beschikbare 

ruimte in ons clubhuis en  
het aantal vrijwilligers is soms  
een beperkende factor. 

Daarom zijn we ook op zoek  
naar ouders die het leuk vinden 
om (deeltijd) leiding te geven 
aan een speltak. Lees het stukje 
Leiding of vrijwilliger bij de GOG 
verderop in dit blad. 

De GOG kan al jaren bouwen op een grote groep zeer actieve en trouwe vrijwilligers. En dat moet ook, want 
we zijn een actief clubje met elkaar. Maar met een groeiende vereniging zijn we ook op zoek naar versterking. 
Als bestuurder of als leiding bijvoorbeeld. 

Zou je hier meer over willen weten? Neem contact op met Tom van Zwieten van de speltakbegeleiding via: 
Tom.vanzwieten@graafottogroep.nl. Of spreek gewoon eens iemand van de leiding of het bestuur aan dan 
helpen zij je wel verder op weg.

LEIDING OF 
    VRIJWILLIGER 
BIJ DE GOG

Fabian Velders
Wat ik tof vind als leiding bij 
scouting is dat ik samen met 
mijn leidingteam elke week 
weer een vette opkomst 
neerzet. En hiervan het re-
sultaat dat de kinderen ervan 
genieten en zich ontwikkelen 
tijdens de opkomsten. Je ziet 
ze groeien door ervaringen 
maar zelf ontwikkel je ook 
door alles wat je doet. Naast 
de reguliere opkomsten zijn 
de zomerkampen altijd on-
vergetelijke momenten.

Bastiaan  
van den Noort

Ik ben eigenlijk via onze 
kids de vereniging ingerold, 

nadat ik zag hoe enthousiast 
ze terug kwamen van een 

week zomerkamp. Ik heb zelf 
helemaal geen scouting ach-
tergrond, maar als ouder zou 

ik eigenlijk wel elk kind een 
paar jaar scouting gunnen. 

Dat maakt ook dat ik het zo 
leuk vind om te doen, je ziet 
kids echt groeien bij ons. Op 

heel veel vlakken. En daar 
draag ik graag aan bij.



ONLINE ACTIVITEITEN



   Je boodschappen op de band leggen als je  
per ongeluk iets bent vergeten te scannen.

   ‘s ochtends vroeg eerst moeten tanken  
terwijl je op tijd moet zijn voor een afspraak.

   Weer geflitst worden tussen Harfsen  
en Epse.

   Welpen die een enorme koffer meenemen  
op kamp en er daardoor niet genoeg ruimte  
is op de slaapzaal. 

  Als ‘s ochtends blijkt dat de koffie op is! 

   Je kamplocatie schoonmaken na een zware 
week zomerkamp.

Stom

De enige plek in de GOG waar je je ongegeneerd kan laten gaan over alles wat je stom vindt. Elke keer 
deelt andere GOG-er zijn grote of kleine irritaties en nomineert de volgende. Zodat we de rest van de tijd het 
over leuke dingen hebben.

DEZE KEER MIRJAM BEELEN,  
OFWEL RAKSHA VAN DE OCHTENDHORDE:

   Aan het eind van een baravond ‘s nachts  
nog moeten schoonmaken omdat het  
clubhuis de dag erna verhuurd wordt! 

  Luizen in lang haar!

   Mensen die doorgaan met bellen in een  
winkel, ook als ze moeten afrekenen.

   Mensen die “niet doen aan Corona” en  
in complottheorieën geloven. 

  Trump!

Voor de volgende keer is:  
Frida Klein Hazenbroek genomineerd!



Clubhuis Graaf Otto Groep
Gageldijk 2a
7241 RJ Lochem

http://www.graafottogroep.nl/
info@graafottogroep.nl
Scouting Graaf Otto Groep Lochem  
@graafottogroeplochem

http://www.graafottogroep.nl/
https://www.facebook.com/graafottogroep
https://www.instagram.com/graafottogroeplochem/

