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VAN
DE
Veurzitter

M

et trots mag ik zeggen dat
het Otto magazine een vaste
uitgave gaat worden van
de GOG. Wat begon als digitale uitgave
waar we, met een knipoog naar de
Linda en de Jan, onze eigen voornaam
op hebben geplakt, is inmiddels een
echt magazine geworden. En dat is
nou ook precies waarom ik de groep
zo tof vind. Iets begint vaak met een
paar enthousiaste ideeën, vervolgens
haken er meer mensen aan op dat
enthousiasme en vervolgens weten we
binnen no time iets moois neer te
zetten. Zo is ook ooit de Graaf Obstacle
Run begonnen, of ons GOG Klimmen.
Ik hoop dat we als groep dit zo nog
jaren blijven doen, want uitdagingen
aangaan waar we enthousiast van
worden is wat mij betreft een kern
van scouting. Ik hoop dus dat je geniet
van ons tweede Otto magazine.

De afgelopen periode was helaas niet
alleen maar positief. Corona heeft
nog altijd een grote impact op wat
er mogelijk is voor zowel scouting als
daarbuiten. Wij hebben als bestuur
nog altijd de insteek, dat we zoveel
als veilig en verantwoord mogelijk
is door laten gaan. We houden ons
hierbij aan de richtlijnen van Scouting
Nederland, want hoewel meningen en
belangen soms best uit elkaar kunnen
liggen, willen wij als bestuur zorgvuldig zijn om zowel voor leden en
leiding voor wie Corona een grotere
bedreiging vormt als voor leden voor
wie dat niet zo is een veilige en prettige
plek bieden. Tegelijk hebben we ook
mede door Corona dit jaar weer veel
nieuwe leden mogen ontvangen en
werd ons clubhuis nu echt te klein.
Al met al best een puzzel en zo bleek
de slogan “Laat je uitdagen” dit jaar
zelfs toepasselijk te zijn voor besturen.
Gelukkig hebben we bij de GOG een
groot en betrokken kader en komen
we er gezamenlijk altijd goed uit.
Mijn dank voor ieders bijdrage daaraan.
Als voorzitter is dit na 6 jaar mijn
laatste seizoen bij de GOG. Dat is
toch zo’n moment waarop je dan
even terug gaat kijken en ik een paar
hoogtepunten met jullie wil delen.

Zo kan ik me mijn eerste leidingfeest
nog goed herinneren, waar ik als
teamlid India verkleed verwacht werd
ergens achteraf op een industrieterrein.
De verzameling uitgedoste GOG-ers
die ik daar bij aankomst aantrof zorgde
zowel voor een grote glimlach als een
intern stemmetje dat riep: “Waar ben
ik nou weer verzeild geraakt?”
Dat verkleden ging me echter prima
af, want naast Indiase Mahardja, liep
ik al vrij snel ook als circusdirecteur
Claudio Spaghetini of quizmaster
Günther Showpony door het bos.
Een ander hoogtepunt dat me nog
scherp voor ogen staat was toen ik als
speaker het startschot mocht geven
voor de eerste Graaf Obstacle Run.
Dit blijft voor mij een evenement waar
ik enorm trots ben op wat we daar als
groep hebben neergezet.
Of de spanning in de ogen van de
welpjes toen ze de burgemeester een
taart mochten aanbieden voor hun
100-jarig bestaan. De omhelzing van
Youp na afloop van zijn allereerste
zomerkamp bij de welpen. Die twee
scouts die zo graag zelf de Zweto
wilden doen, maar het oh zo spannend
vonden. Maar naast zoveel specifieke
momenten heb ik vooral ook erg
genoten van die gewone zaterdagen in
het bos. Vooral wanneer alle speltakken
samen opkomst hebben vind ik het
geweldig om onze groep bij elkaar te
zien. Ik zeg vaak dat ik elk kind een
paar jaar Scouting zou gunnen en
op deze dagen is dat voor mij extra
duidelijk zichtbaar.
En zo kan ik nog wel even doorgaan
met terugblikken, want wat 6 jaar voorzitter mij boven alles heeft opgeleverd,
is een rugtas vol mooie herinneringen.
Daarvoor ben ik iedereen erg dankbaar!
Ik wens je veel leesplezier met dit
magazine, veel enthousiasme bij de
toffe dingen die we doen en tot slot
net zoveel mooie herinneringen als
die ik al heb opgedaan. Blijf gezond,
maar vooral: Blijf scout!

Uw veurzitter,

Bastiaan van den Noort

Leden aan het woord
Wat is je favoriete scoutingactiviteit?

'Hu�en bou�n'
- Guus, 6 jaar. Bever

'Het gr�e
benzinespel'

- Maarten, 13 jaar. Waterscout

'Bakken,het
liefst pepern�en'
- Ise, 8 jaar. Haveliwelp

Leiding of vrijwilliger bij de GOG

I

k zal mij eerst even voorstellen.
Mijn naam is Leon Spa. Ik ben
18 jaar oud en ik woon in Lochem.
Ik ben met mijn laatste jaar VWO
bezig op het Staring college en ben
sinds het nieuwe scoutingjaar leiding
bij de Waterwelpen. Naast scouting
vind je mij op de tennisbaan en bij
vrienden als ik niet naar school moet.
Ook pak ik af en toe de gitaar en
maak ik sicke beats op de PC.
Ik ben zelf ingestroomd bij de Bevers,
dus ik zit al best wat jaren bij de Graaf
Otto Groep. Een paar van mijn neven
en nichten zaten al bij de Graaf Otto
Groep en nadat ik een paar keer heb
meegekeken ben ik blijven plakken.
Er was nog wel een moment dat ik
twijfelde aan scouting. Ik heb nog een
tijdje op hockey gezeten waardoor ik

moest kiezen tussen wedstrijden of
scouting. Uiteindelijk heb ik toch
gekozen voor scouting en achteraf
was dat zeker de juiste keuze!
Wat ik vooral leuk vind aan scouting is
de vrijheid. Niets heeft een vast format.
Iedere week is anders en eigen inbreng
is altijd mogelijk. Zeker nu ik leiding
ben, maar dit kon ik ook al bij de Scouts
en de Explorers. Die vrijheid vind ik nice,
dat trekt me aan in Scouting. Als ik echt
iets aan moet wijzen als minpunt is dat
mijn overvliegen van de welpen naar de
scouts. Ik wou eigenlijk samen met Stijn
Loman een halfjaar langer blijven maar
dit kon niet vanwege mijn leeftijd.
Afgelopen jaar ben ik met veel plezier
leiding geworden bij de Waterwelpen.
Ik heb het altijd naar m’n zin gehad bij
de scouting en wou graag wat terug
doen. Tijdens mijn Explorertijd heb ik
kunnen proeven van het programma
maken. Dit vond ik altijd erg leuk, daarom leek leiding worden ook een logische
stap. Wat ook mooi meegenomen is,
is dat een aantal van mijn vrienden al
leiding waren bij de Waterwelpen.
Sinds dat ik leiding ben is het mij vooral
opgevallen dat je als leiding wel continu
bezig bent met de kids en altijd vooruit
moet denken. Je bent continu aan het
plannen om het voor de kinderen zo
leuk mogelijk te maken. Dit was niet

echt zichtbaar toen ik jeugdlid was.
Maar dat plannen is zeker geen straf
hoor! Doordeweeks s’ avonds tijdens het
programma maken is het altijd gezellig.
We zijn niet altijd even productief maar
dat is niet erg. Ik kijk soms wel uit naar
het programma maken als ik een lange
dag op school heb gehad. Lekker een
avondje ouwehoeren met elkaar haha.
Wat ik nog zou willen leren is kampen
organiseren. Dat is nog wel een vak
apart. Dat is eigenlijk opkomst maken
maar dan keer tien. Maar dat komt
van zelf. Dit jaar nog een zomerkamp
en een weekend kamp. Dan kan ik
alweer een hele hoop leren. Ook ben
ik ondertussen nog bezig met het
halen van mijn certificaten bij Scouting
Nederland, alleen wil corona hier
nog wel eens roet in het eten gooien.
Daarnaast heb ik ook wat leiding
dingen gemist door corona, zoals een
leiding feest of een leiding weekend.
Dat vind ik nog wel jammer, maar dat
komt ook vanzelf.
Ik heb het nu in ieder geval heel
erg naar m’n zin bij de Graaf Otto
Groep, zowel als Rover en als leiding!
Daarom wil ik ook de komende jaren
leiding blijven. Alleen moet ik nog
wel even kijken hoe dat past met mijn
toekomstige studie volgend jaar, maar
dat zien we dan wel.

Fotowedstrijd

M

aak jij mooie foto's? Of heb je toevallig dat
perfecte plaatje geschoten? In deze rubriek zal
iedere keer een ander thema centraal staan.
Deze keer is het thema vuur. Heb jij een gave vuurfoto
bij scouting gemaakt? Stuur deze dan voor 23 Juli naar
pr@graafottogroep.nl met als onderwerp 'fotowedstrijd'
en wie weet verschijnt jouw foto in september als winnaar
in het nieuwe Otto Magazine! Zowel leden als ouders
mogen hieraan meedoen.
Ps. Houd rekening met AVG wetgeving indien er GOG leden
op de foto staan

Van onze penningmeester

Wist je datjes over onze inkomsten, de contributie en SOL
Wist je dat: (INKOMSTEN)
We super blij zijn met alle
medewerking aan de acties
waar de GOG aan meedoet.
Graaf Otto Groep:
Planten actie.
Rabobank: Clubsupport.
Plus: Spaar je club gezond.
Graaf Otto Groep:
Snert actie.
We jaarlijks een waarderingssubsidie van de gemeente
Lochem ontvangen. Met dit
jaar een extra vergoeding
i.v.m. Corona.
Verhuur van ons clubhuis
daarnaast een belangrijke
bron van inkomsten is.
We met al deze inkomsten
een uitdagend en leuke
scouting tijd neerzetten
voor jong en oud.

Wist je dat: (CONTRIBUTIE)
De contributie sinds
1 september € 8,25 per
maand bedraagt.
We al negen jaar onze contributie niet hadden verhoogd.
De incasso nog steeds ééns in
de twee maand plaatsvind.
Je jouw bankrekeningnummer
voor de incasso kunt wijzigen
in SOL.1*
We de contributie laag
kunnen houden door
alle inkomsten.

1 Let op: dit vraagt wel om een hernieuwde machtiging.

Wist je dat: (SOL)
SOL staat voor Scouts Online;
de online ledenadministratie
van de GOG
(en heel Scouting Nederland).
Alle ouders kunnen inloggen
op sol.souting.nl.
Je hier zelf gegevens kan
opvragen en aanpassen.
Dubbele of ontbrekende
mails vaak een kwestie is
van aanpassen in SOL.
Steeds meer speltakken
mailen via SOL, dit daarmee
volledig AVG proof is.
Jouw Scoutcard kan
downloaden die korting
geeft bij de Scoutshop!
Bij vragen of onduidelijkheden
ook even kan mailen met
penningmeester@
graafottogroep.nl.

PERSBERICHT

Laat jij je uitdagen?
De Graaf Otto Groep heeft plek voor vrijwilligers! Het aantal
jeugdleden van onze vereniging groeit al een tijd. Het aantal
leidinggevenden binnen onze vereniging groeit helaas niet even
snel mee. Leidinggeven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt,
meewerken om een kamp te organiseren of gewoon een klusje
doen op het moment dat het je uitkomt. Zelfs als je je maar
een uurtje per maand kunt inzetten, ben je voor Scouting al
een supervrijwilliger!
De Graaf Otto Groep biedt kinderen en jongeren een actieve en
uitdagende invulling van hun vrije tijd. De activiteiten die we doen
zijn niet alleen leuk, maar ze dragen ook bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Maar ook als vrijwilliger bij Scouting draait het om plezier en
uitdaging, want met deze gave vrijwilligersklus ontwikkel jij ook
jezelf. Daar heb je niet alleen wat aan bij Scouting, maar ook in
je (toekomstige) werk of opleiding.
Met meer vrijwilligers kan de Graaf Otto Groep nog meer
kinderen een plek binnen Scouting geven. Wil jij bijdragen aan
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren op een
leuke en uitdagende manier? Neem dan contact op met onze
speltakbegeleiding via speltakbegeleiding@graafottogroep.nl

Weekendkampen 2021/2022

In het nieuwe scouting jaar van 2021-2022 hebben al verschillende
weekendkampen plaatsgevonden!
8, 9 en 10 oktober
Voor de Explorers 786 was het hun allereerste weekendkamp!
Hierbij was elkaar leren kennen een groot onderdeel. En dat
tegelijk met drie teams door heel Nederland reizend. Door zoveel
mogelijk blauwe bordjes en jezelf op de foto te zetten, en dit
binnen een straal van 1km upteloaden, en daardoor punten te
verdienen. Daarnaast zijn er ook opnames gemaakt voor Rail
Away de promovideo voor NS! Volgens de Explorers zelf was het
zeker een geslaagd kamp met veel gezelligheid en grappen.

16 en 17 oktober
De Waterwelpen hadden een ouderwelp kamp, waarin ze Sherlock Holmes
hebben geholpen met een onopgeloste
moord. De zaterdag zijn de verschillende
teams langs verschillende criminelen
geweest om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen. Dit hadden ze hard nodig om
de boef te vinden. En informatie hebben
ze gevonden! Meer dan genoeg om de
zondag de moordenaars op heterdaad te
betrappen en ze in de boeien te slaan.

29 en 30 oktober
De Waterscouts waren te gast bij Willy Wonka voor hun weekendkamp! Deze ietwat vreemde verschijning was op zoek naar werknemers om zijn Oempa Loempa’s te vervangen. Er was namelijk
sprake van heuse bedrijfsspionage! Het streven was om aan het
eind van het kamp een zelfgemaakte bonbon te hebben gemaakt.
Zo werd er vrijdagavond chocola gesmokkeld, zaterdagochtend de
ganache (bonbon vulling) gemaakt en konden we (precies tussen
de buien door) cacaobonen zoeken in het klimbos in Ruurlo. Na de
avondmaaltijd werden de bonbons verder afgemaakt en versierd.
Helaas was het voor Willy Wonka niet van voldoende kwaliteit
om de Waterscouts voor vast in dienst te nemen. Zaterdagavond
konden ze dus allemaal veilig weer naar huis.

30 en 31 oktober
De Dewani horde had een weekendkamp tijdens
Halloween! Dat kon niet anders dan spannend worden.
Dr. Frankenstein had het resultaat van zijn experiment
onderschat, waardoor er een wel heel gevaarlijk, eng wezen
rondspookte door ons scoutingbos. Luisterend naar de naam
Shelly. Onder invloed van maanlicht en het schijnsel van de
zaklampen van de welpen bleek zij in delen uiteen te zijn
gevallen in het donkere bos. Waar het vanwege Halloween
sowieso al een drukte van jewelste was met andere duistere
figuren. Onze dappere welpen en hun begeleiders hielpen
Shelly in het holst van de nacht weer bij elkaar te zoeken.
Zij wisten Shelly zonder ongelukken weer terug te brengen
bij die verstrooide dr. Frankenstein, die haar met zijn
griezelbus weer veilig naar zijn laboratorium bracht.
19, 20 en 21 november
De Explorers zijn op weekendkamp geweest
naar Duitsland. Hier hielden ze een kastelentocht, met een korte route omschrijving
moesten zij hun chauffeur duidelijk maken
waar hij hun heen moet brengen. De route
bracht ze langs ontelbare mooie kastelen
en eindigde rond twee uur 's nachts in het
Duitse dorpje Senden. De volgende dag
gingen ze door naar Münster. Hier huurden
zij een stel fietsen en gingen ze per fiets een
route afleggen. Bij elke tussenlocatie kregen
zij een vraag, werd deze correct beantwoord
kregen ze de volgende locatie doorgestuurd.
Op de laatste dag reden zij weer naar terug
naar Lochem, met onderweg nog een bezoekje aan een prachtige burcht.

26 en 27 november
De Haveliwelpen zouden Cleopatra ontmoeten, maar
in plaats daarvan stond haar broertje Ptolemaeus op
ze te wachten. Hij had de welpen allemaal vervloekt!
Door tijdens hun kamp Ptolemaeus' 7 vloeken te
doorstaan kon Cleopatra ze vinden.
Zo had Ptolemaeus bijvoorbeeld 's avonds hun route
verknipt en een verrassing in hiërogliefen geschreven,
de leiding in de war gebracht bij het ontbijt en ze
moesten zelf uitzoeken waar de 'Museumfabriek' was
waar ze naartoe gingen. De Haveliwelpen namen
daarvoor de trein, helemaal naar Enschede. Uiteindelijk
is het ze gelukt om door de vloeken heen te komen
waardoor Cleopatra hun eindelijk kon vinden.

Nog meer avontuur!

Een tweede explorer-afdeling binnen de GOG.

H

et wordt druk
in het bos!
Het is jullie
misschien al wel
opgevallen, maar er
lopen tegenwoordig
heel wat rode (brique
red.) Explorer
blousjes in ons bos. Zo veel dat we
sinds het begin van dit seizoen een
tweede Explorer afdeling zijn begonnen.
Dit is natuurlijk een direct effect van
de volle scouts-speltakken.
Hoe meer scouts, hoe meer potentiële
explorers. Waar in het verleden
één explorer-afdeling genoeg was
voor alle overvliegende scouts, is er
richting de komende jaren voldoende
(verwachte) aanwas voor een tweede
explorer-afdeling. We zien namelijk
binnen de GOG ook een andere
tendens. Scouting behoudt zijn
populariteit, ook op ‘oudere’ leeftijd.
Er vliegen tegenwoordig minder leden
weg tussen de scouts en explorers.
Misschien dat alle toffe zomerkamp

E

avonturen daar een positieve bijdrage
in hebben gehad?
De afgelopen maanden zijn Jesse
Sterne, Fabian Velders en ik zelf
(Arjan Busger op Vollenbroek) bezig
geweest met alle voorbereidingen die
komen kijken bij het starten van een
speltak. Onderwerpen als: huisvesting,
programma visie en het kostenplaatje
van al onze toekomstige avonturen
passeerden de revue. Ondertussen
werd er in goed overleg met het
huidige explorers-begeleidersteam
gekeken naar de verdeling van de
huidige afdeling en de overvliegers
van dit jaar. Hierbij speelden o.a. de
ervaring (1e, 2e of 3e jaars), de sociale
connecties van de explorers onderling
en een gezonde verdeling jongens/
meisjes een belangrijke rol. Dit heeft
geresulteerd in twee leuke en unieke
groepen, beiden met voldoende
bestaansrecht voor de komende jaren.
Voor ons gaat dit tot op heden nog
altijd onder de werktitel ‘Explorers
afdeling 786’, we zijn namelijk

en nieuwe speltak! Dit komt waarschijnlijk niet
als een verrassing, sinds het clubgebouw al aardig overloopt. Voor de nieuwe groep betekent dat
dus: een nieuw clubgebouw, nog geen materiaal, een
bijna compleet nieuwe groep, nieuwe klussen en ook
nog nieuwe leiding.
Dingen zoals afscheid nemen van je oude vertrouwde
groep en leiding is best lastig. Maar een nieuwe groep
neemt ook weer voordelen met zich mee. Je leert
bijvoorbeeld nieuwe mensen kennen die je anders
misschien niet zou hebben leren kennen. Een nieuwe
leiding geeft ook weer nieuwe ideeën en inzichten.
Een nieuwe groep betekent ook weer andere
uitdagingen. Materiaal bijvoorbeeld. Dat moeten we
zelf voor zo min mogelijk bij elkaar zien te krijgen.
Creatieve oplossingen hiervoor verzinnen is ook iets
nieuws en interessants om je mee bezig te houden.
In conclusie dus:
spannende, maar zeker
ook leuke dingen. Ik ben
benieuwd wat dit nieuwe
seizoen gaat brengen.
We doen allemaal ons
best om deze nieuwe
groep een goed eerste
jaar te geven, en het te
laten eindigen met een
tof zomerkamp!
Jet van Beek

de 786e explorer-afdeling binnen
Scouting Nederland. Naar een goede
speltaknaam wordt nog steeds
gezocht. Suggesties mogen naar
xplo786@graafottogroep.nl
Zo’n eerste seizoen is ook voor
begeleiders best spannend, heeft
de groep de juiste klik? Kunnen we
voldoende werk vinden om al onze
plannen ook uit te voeren? Kunnen
we aan de verwachting van onze
nieuwe leden voldoen? Een deel heeft
immers ook al ervaring als explorer en
heeft daar (als puber) natuurlijk best
een mening over. Het zal allemaal dit
jaar moeten blijken. Vooralsnog ben
ik blij met de start van deze speltak
en verheug ik me op alle avonturen
die we samen gaan beleven.
Arjan Busger op Vollenbroek
Explorer-begeleider ‘afdeling 786’
P.S. – Ben je nog op zoek naar wat
‘aanpakkers’ of wat ‘handjes’, bel dan
naar 0643 23 13 03. We zijn nog steeds
op zoek naar klussen!

Oefenstok
Gebaseerd op
de ‘Try Stick’ van
Mors Kochanski

Zoek je nog een
leuke uitdaging
tijdens de koude
wintermaanden?
Met deze oefening
laat je zien dat jij je
mes vaardig kunt
gebruiken leer
je verschillende
technieken die je
kunt gebruiken
het maken van
een vuurboog,
rugzakframe of
iets kleins als
een tentharing.
Het werk moet
worden gedaan met
een scherp mes en
het houtsnijwerk mag
niet groezelig zijn
nadat je klaar bent.

Agenda
Datum
Wo 19 januari
Wo 23 februari
Vr 18 maart
Wo 23 maart
Za 2 – Zo 3 april
Vr 8 – Za 9 april
Wo 27 april
Vr 10 juni
Za 9 – Za 16 juli
Za 27 augustus

Activiteit
Schoonmaakavond Dewanihorde
Schoonmaakavond Waterwelpen & Waterscouts
Avondopkomsten Ochtendspeltakken
Schoonmaakavond Bevers
ZWETO (Scouts & Explorers)
Plantenactie
Koningsdag
Avondopkomst Middagspeltakken
Zomerkamp!
Start seizoen 2022/2023

m
o
St
Deze keer Frida Klein Hazenbroek,
ofwel Sona van de Haveliwelpen:
Slapen met oordoppen en
dan nog als eerste leiding
wakker worden van kinderen
die veel te vroeg wakker zijn

De uitspraken van
Thierry Baudet

De oventjes in ons clubhuis,
ze doen het prima tot je 5
seconden niet kijkt

De hele dag verplicht binnen
zitten terwijl het lekker weer
is buiten

Natte ruimte schoonmaken

Eeuwige vertraging van NS

Mensen die langzaam lopen
Taalfouten. En dan met name
me/mijn, is/eens, dt/t... Etc.
Louie die altijd te laat komt
bij de Haveliwelpen

Koude voeten

Voor de volgende keer is:
Dirk Lensink genomineerd!

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

FUN pagina
Puzzel

Puzzel je mee? Kun jij alle scouting-woorden vinden in deze puzzel? Succes!

M A M M O

E

W R N

S

K

J

X M G O

P

S

T

U O C

L

E

Q

Y

N A

E

X

P

L

E

P
S

Y

B

R

V
B

L

T

T

H
N

H M X

E

V

L

J

W

B O

S

S

A D

T

U U

R

E

S

X

O R

R

L

I

K O K N C

K N H

Z O M E

U U

T

R

K

P M A

I

K

E

A M P
K

G

J

Zoek de Bevers

SCOUTS

SPEL

EXPLORERS

NATUUR

BEVERS
WELPEN

KAMPVUUR
ZOMERKAMP

BOS
DAS

HIKE

MAMMOET
KOKEN
SAMEN

Bevers spelen graag samen verstoppertje, kun je ons vinden? We zijn door
het hele magazine verstopt.
Heb je mij gevonden? Vink mij dan af in dit zoek lijstje.

Ps. Heb je nog broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of buurkinderen van 5 tot 7 jaar?
Bij ons zijn ze van harte welkom om te komen kijken! bevers@graafottogroep.nl

Soms verstoppen de Bevers zich zó goed, dat je ze bijna niet kunt vinden.
Kun jij alle Bevers vinden in deze kleurplaat? Als het je is gelukt, mag je de
kleurplaat lekker inkleuren!

Oplossing: er zijn 7 Bevers verstopt

Iedere week beleven veel kinderen en jongeren uit Lochem en omstreken
de meest uitdagende activiteiten bij de Graaf Otto Groep. Om al die
activiteiten mogelijk te maken is er ieder jaar een aantal kleine en grotere
klussen waarbij we wat hulp kunnen gebruiken.

Heeft u een uurtje over?
Help ons dan met bijvoorbeeld:

Ondersteuning van onze leidingteams tijdens de opkomsten
(bijv.: materialen verzorgen, klaarzetten van drinken/eten
voor de kids, meedoen met spellen, en nog veel meer!)

Laat u horen

Heeft u een uurtje over?
Vul onderstaand afscheurstrookje in of mail
naar speltakbegeleiding@graafottogroep.nl
Dan nemen wij contact met u op.
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