Nieuwsbrief september 2017
Beste leden en ouders/verzorgers,
De eerste opkomsten van het nieuwe seizoen zitten er alweer op. Het belooft weer een uitdagend nieuw jaar te worden
met alle gebruikelijke activiteiten zoals weekendkampen, de nieuwjaarsopkomst met de traditionele boerenkoolmaaltijd,
het NPK en uiteraard het altijd leuke zomerkamp. Dit jaar ook aandacht voor een activiteit die we al wat jaren niet
gehouden hebben: het OuderKindKamp. De gelegenheid om als gezin kennis te maken met scouting en het buitenleven.
In deze nieuwsbrief informatie over de verschillende activiteiten en een terugblik naar het afgelopen zomerkamp.
Namens het bestuur een fijn scoutingjaar toegewenst!!
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13-januari: Gezamenlijke Nieuwjaarsopkomst.
Oudervertegenwoordigers gezocht!!
Feedback vanuit onze leden en ouders waarderen wij altijd. Het helpt ons verder te ontwikkelen en de kwaliteit op een
hoger
niveau te
krijgen. Lijkt het u leuk om nader kennis te maken met onze groep, te denken over de zaken die lopen,
Zomerkamp
2017
invloed te hebben op beslissingen? Dan zijn wij op zoek naar u! Voor meer informatie over de oudervertegenwoordiging
kunt de volgende website eens bezoeken: https://nl.scoutwiki.org/Oudervertegenwoordiger
Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact op met de teamleider van de speltak van uw kind.
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Zomerkamp 2017
De donderdag vóór het zomerkamp is de leiding al vertrokken richting zomerkampterrein. Vlakbij Havelte, heerlijk in
de bossen, vlakbij de heide en het zand, ligt een prachtig terrein met veel mogelijkheden. Helaas regende het
behoorlijk onderweg, maar bij aankomst was het ineens droog! Wel jammer dat het zo modderig werd. Snel een deel
van de tenten neergezet en een begin gemaakt met het kampement.
Op vrijdag de rest van het basiskamp ingedeeld en ingericht. Een heuse
tokkelbaan met toren, een vlaggenmast, een vuurplaats, een eettent, een
keukentent, een waterwagen, toiletunits, een wasplaats, slaaptenten, aan alles was
gedacht.
Later die vrijdag kwamen de scouts en ook zij gingen aan de slag, keukens,
zitbankjes, fietsenstalling, patrouilletenten. Het zag er allemaal supergaaf uit en,
nog beter, erg solide!
Zaterdagochtend de laatste dingen regelen en toen was het tijd om de welpen en bevers te ontvangen. De koffie en
thee stond al klaar, dankzij onze geweldige kookstaf, Rudi en Merijn. Het was voor hen de eerste keer dat ze met ons
meegingen.
Eindelijk, iedereen aanwezig, tijd om het Zomerkamp 2017 te openen. ’s Middags was er een
heel erg leuk spel. Tijdens de uitleg werden we gebeld door……FREEK VONK! Hij was
ergens in het buitenland, was erg slecht te verstaan. Riep iets over zijn broer en zus? Nou, en
toen hing ie op! Iedereen deed daarna enthousiast mee met het door de Plusscouts
georganiseerde spel in het bos. En na het eten werden we alweer gebeld, nu door de zus van
Freek. Waar we zaten? Dat wilden we wel uitleggen, maar helaas, tuut tuut tuut. Toen zijn we
de omgeving maar gaan verkennen.
Op zondag was het ontbijt verdwenen. We zaten in de jungle en de apen waren ermee vandoor gegaan. Daarna was
het tijd om hutten te bouwen. Daar zijn ze wel even zoet mee geweest. Ook gewoon even lekker spelen en natuurlijk
van de tokkelbaan! Er zat die ochtend een pijl in de vlaggenmast, met een brief van Freek. Hij kon echt niet komen,
maar zou zijn zus wel sturen. Maar wanneer die zou komen? De scouts zijn op deze dag begonnen aan een gave hike
(fietsen, met de kano, zelf je peddel maken, gave route met warmteverf, buiten slapen).
De bevers zijn op maandag naar Taman Indonesia geweest, een prachtig dierenpark. Patat gegeten in Havelte bij de
speeltuin en ook nog pannenkoeken op het kampterrein. De welpen hebben allerlei leuke dingen gedaan in een soort
zeskamp en ’s middags een hike naar het dorp. Helaas moesten de bevers naar huis aan het eind van de dag. En wie
kwam daar ineens aangehuppeld? Frieda Vonk.
De dinsdag stond in het teken van water. Het weer zat ook niet echt mee, dus ’s ochtends aan de waterkant, de
middag in het zwembad. Allemaal weer lekker schoon. En het hoogtepunt…vieze tafel midden in Havelte, onder een
mooi afdak, met onze eigen tafels en bankjes. Kilo’s patat gingen er doorheen. ’s Avonds nog in twee series met de
Heide Expres over de heide. Prachtig!
Woensdag een heerlijke rustige dag. De scouts naar het klimpark. Even hun skills laten zien!
Vrije tijd voor de welpen en klaarmaken voor de bonte avond, gepresenteerd door Frieda en
Fritz Vonk. En een zalige barbecue. Fritz kwam spectaculair tussen de bomen door naar
beneden geslingerd. De kinderen hadden allerlei acts, van zingen, dansen tot toneel.
En de donderdag was gereserveerd voor een heerlijk uitje. Mr. X en abseilen voor de scouts
en Duinenzathe voor de welpen. Een logistiek hoogstandje. Iedereen heeft uiteindelijk
genoten. Aan alles komt een eind, ook voor de welpen. Alles ingepakt en klaar om naar huis
te gaan. Nog een broodje knakworst en soepje voor vertrek.
Op vrijdag was het dan echt tijd om te gaan. Tenten weer afbreken, alles weer in de container, terrein weer
overdragen aan de natuur. Scouts weer naar huis en als laatste dan ook de leiding.
Helaas waren de tenten nog erg nat, maar dankzij de geweldige hulp van Eelco Algra, een van onze ouders, was het
toch mogelijk om ze te drogen te hangen.
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Zin in een gaaf weekend in je herfstvakantie?
Ga mee op NHW! De NHW is een jaarlijks
hikekamp voor alle scouts van 7 jaar en
ouder. In 2017 vinden de NHW plaats op 20,
21 en 22 oktober. Inschrijven is mogelijk van 1
september tot 1 oktober 2017. Schrijf je dus
snel in voor een te gek kamp in het eerste
weekend van de herfstvakantie.

www.nhw.nl
Let op: dit is een extern georganiseerd kamp.

Vaste installatiedata
Dit jaar gaan we een proef houden met een
nieuwe installatiemethode. We hebben dit jaar
een aantal weekenden geprikt waarin
gelegenheid is tot installeren. Dit is duidelijk voor
ons, de leden en verantwoordelijke persoon voor
de bestellingen van uniform en toebehoren.
Mocht uw kind dit jaar geïnstalleerd worden, dan
kan dit op de volgende data:
13/14 oktober 2017
20/21 april 2018
16/17 december 2017 08/09 juni 2018
16/17 februari 2018

Ook dit jaar zullen wij weer meedoen aan sponsoracties
om de clubkas te spekken.
Dit jaar zal dat in ieder geval de actie van de Jumbo in
Zuiderburen (Els Boek) zijn.
Van 25 september tot en met 5 november krijgt u daar bij
elke tien euro aan boodschappen een voucher ter waarde
van één punt. Die voucher kunt u in de winkel dan doneren
aan uw favoriete vereniging (De Esdoorn natuurlijk!).
Er is wel € 5000,- beschikbaar om te worden verdeeld
onder de deelnemers. Dus hoe meer punten wij bij elkaar
weten te krijgen, hoe groter ons deel daarvan zal zijn.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Over eventuele andere acties zullen wij u zo spoedig
mogelijk berichten.

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk dat de
bestelling minimaal drie weken voor de
installatiedatum gedaan en betaald is. Mocht dit
niet zo zijn, dan schuift de installatie door naar
het volgende moment. Uiteraard zal de
teamleider aansturen om zo snel mogelijk te
installeren en zal hij/zij u hierbij helpen.
De bestelling kan eenvoudig geplaatst worden
via: www.scouting-esdoorn-shop.nl/.

Ook voor ons scoutingterrein geldt:

Wij vinden dat wij als jeugdvereniging de
verantwoordelijkheid hebben om onze leden
een gezonde en rookvrije omgeving te
bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien
roken van anderen, ertoe leidt dat kinderen
later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken.
Wij willen het goede voorbeeld geven door
ons terrein rookvrij te maken.

OKK 2018 (OuderKindKamp)
Als gezin eens met scouting op stap?? Het kampgevoel
ook eens beleven, zoals uw kind dat doet? Dat kan in
2018. We zorgen voor een gezinsvriendelijk kampterrein
met talloze vrijblijvende scoutingactiviteiten. U kunt
overnachten in een zelf meegebrachte tent, vouwwagen
en/of caravan. Meer informatie volgt uiteraard, maar blok
het weekend van 15 t/m 17 juni alvast in uw agenda!!
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