NIEUWSBRIEF 01-2022

Hallo Iedereen,
Op het moment van verschijnen van deze
nieuwsbrief zij de meeste leden, leiding en
bestuursleden met de voorbereidingen bezig
van de komende feestdagen Sinterklaas,
Kerstdagen en oud en nieuw. Vanaf de
zomervakantie hebben er al meerdere
activiteiten plaats gevonden. Smakelijk
Franeker, Grote clubactie, overvliegen van de
diverse groepen, Jota/ Joti, Skjin wetter en
ondersteuning bij de spoken tocht en
Sinterklaas intocht. Ook zijn er al verschillende
opkomsten geweest met diverse thema,s en
activiteiten.
Vanaf het komende seizoen introduceren wij
de nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden
van het wel en wee van de scoutingvereniging
Andromeda. Deze zal 1x per 3 maanden naar
u worden gestuurd per mail.
Hierin zullen de meest belangrijke nieuwtjes en
weetjes worden vermeldt vanuit het bestuur en
per groep en een opsomming van de
activiteiten voor de dan komende periode van
3 maanden. Hierdoor hopen wij dat u als lid/
ouder/ verzorger nog meer feeling krijgt met de
vereniging.
Zo hopen wij met activiteiten waarbij hulp
nodig is, dat we dan op u kunnen rekenen.
Want zonder de hulp van ouders en
vrijwilligers kunnen niet alle activiteiten
doorgang vinden. En als iedereen een beetje
of een keer helpt, hoef je niet iedere keer. Zo
kunnen we het samen verdelen.
We zijn als scouting-vereniging Andromeda
opzoek bestuursleden, zowel voor het bestuur
van Andromeda als voor het Stichtingsbestuur.
 Vereniging Secretaris
 Stichting Secretaris
 Stichting Voorzitter

Wij zijn de welpen en hebben onze opkomsten
op vrijdagavond van 19-21 uur. Wij beginnen
altijd met openen en lezen over de vorige
opkomst in het logboek, daarna doen we een
kort spelletje. Na het spel beginnen we met dat
wat op de planning staat. De ene keer is dat
werken aan ons zakmesinsigne, het maken
van een kampvuur of een groot spel zoals
levend stratego en het smokkelspel. Onze
komende opkomsten staan vooral in het teken
van elkaar leren kennen omdat er een veel
nieuwe welpen bij ons komen kijken. Groetjes,
de welpenleiding, Bernard, Eva, Roos, Nolke,
Suzanne en Linda

Zakmes insigne
+ bordspelletjes
Installeren
Sinterklaas
Kerstkaarten maken
Kerstkaarten
16-dec bezorgen
23-dec Kerstopkomst

18-nov
25-nov
2-dec
9-dec

Maar voor nu; op naar een mooi scoutingjaar.
Met vr.gr. Jochum Prins Voorzitter

Nu iedereen bijgekomen is van ons
zomerkamp in luxenburg is het scouting
seizoen voor de scouts weer begonnen.
Zo hebben het seizoen gestart met het
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bevaren van door de scouts gepionierde
vlotten.
We beginnen dit seizoen met twee
nieuwe leidinggevende, Steven die
vanuit het welpen leiding team ons komt
versterken en Ewan die vanuit de
explorers als jeugdlid gaat ervaren wat
het is om scouts leiding te zijn.
De eerste helft van het jaar gaan de
scouts bezig met de basis vaardigheden
die ze nodig hebben bij de kampen en
grotere activiteiten later in het jaar. Dit
gaat zowel scouting technieken zoals
pionieren, stoken/koken en hiken, maar
besteden we extra aandacht hoe scouts
succesvol samenwerken. Door ze te
leren hoe je een patrouille leid en wat
hier verder bij komt kijken.
Dit verwerken we via thema’s en spellen
door ons programma heen.
Naast het ontwikkelen van de scouts
gaan we dit jaar ook weer wat voor de
gemeenschap doen.
We gaan ook weer met de natuur
werkdag ergens aan de slag, om de
natuur ergens in Friesland te helpen.
Met vriendelijke groet,
Scouts leiding

leiding geworden bij de scouts. Gelukkig
zijn Anne Liudger en Jaidy er wel weer
bijgekomen vanuit de scouts. Na een wat
hectisch begin van het nieuwe seizoen
met een aantal speciale opkomsten zoals
smakelijke Franeker en Skjin Wetter zijn
we nu in wat rustigere opkomsten
beland. De explorers hebben nu hun
planning tot aan de kerst rond en
hebben ze het ook gehad over hun
plannen voor het zomerkamp 2023. Het
is de bedoeling om in de eerste week
van de zomervakantie naar het
labelterrein Dwingeloo te gaan. Tijdens
dit kamp zullen wij gastheer zijn voor
een Engelse scoutinggroep die graag
eens een Nederlands zomerkamp willen
mee maken. Tijdens de Jota/Joti zullen
zij kennis gaan maken met deze Engelse
groep.
Kort om de explorers zijn volop bezig.

planning
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december
23 december
30 december

Het afgelopen zomerkamp naar
Luxemburg was een geweldige ervaring
voor zowel de explorers als voor de
begeleiding. Wij hebben veel kunnen
bekijken van het mooie land en haar
rijke geschiedenis.
Na het zomerkamp zijn er toch wel wat
dingetjes veranderd voor de explorers,
zo zijn Floris, Rick en Mariska
overgevlogen naar de stam en is Ewan

Pionieren
Insigne
Sinterkerst & nieuw
Gezamenlijke opkomst met de
stam
Kampvuur koken
De grote kerst quizzzz
Geen opkomst

Wij van de Grote Beer stam zijn (in de
ideale situatie) de harde kern van
scouting Andromeda. Wanneer er grote
activiteiten op de planning staan, zoals
Smakelijk Franeker, Sint Joris of
Jota/Joti, zetten wij ons in voor de
groep. Ook op de achtergrond zijn wij
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bezig, bijvoorbeeld in de vorm van het
opruimen van het
terrein of het construeren van een
nieuwe kampvuurkuil. Daarnaast weten
wij uiteraard ook hoe we lol moeten
hebben en organiseren wij voor onszelf
leuke activiteiten op de vrijdagavond.
We maken dan bijvoorbeeld een groot
kampvuur, of we gaan een keertje naar
een poolcafé. Al met al is het altijd weer
even gezellig!
Agenda:
Datum
18112022
25112022

Opkomst

Organisator

De ultieme
kapsalon

Roos en
Floris

Bezig met
badges

Steven en
Jasper
Floris

Floris
verjaardag

Roos en
Floris

9-122022
16122022

Samen met
explo’s
opkomst
Casino avond
met explo’s
en scouts

??????????
??????????

23122022

Kerstopkomst
Iedereen????
met iedereen

2-122022
18112022
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