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Hallo Iedereen, 

 

Allereerst de beste wensen en een goede 

gezondheid voor 2023.  

Het afgelopen jaar zijn er steeds meer 

mogelijkheden geweest om weer 

opkomsten op het gebouw te doen, 

doordat het RIVM ons weer steeds meer 

vrijheden gaf. Gelukkig maar want een 

opkomst met z’n allen is toch veel leuker 

dan online. 

Tijdens het afgelopen jaar zijn er 

meerdere personen geweest, die aan ons 

hebben gedacht, om gratis tenten te 

schenken. 

Begin Juli van Dhr Vesseur, na het 

zomerkamp nog 1, en dan in de maand 

November van de ouders van 1 van de 

welpen een 2-tal bungalow tenten van 

hun camping die zij beheren in Tsjechie. 

Naast deze fantastische mooie giften 

hebben wij op meerdere manieren 

enkele financiële meevallers gehad. 

Zoals de Poiesz muntjes actie, Rabobank 

clubsupport en dan natuurlijke de zeer 

succesvolle Grote clubactie. Dit leverde 

de volgende bedragen op,  Rabobank 

€638,20, Poiesz muntactie, €1004,- en 

de Grote clubactie €1287,36. Daarnaast 

na 2 jaar ook eindelijk weer een 

zomerkamp, zo gingen de welpen naar 

Baarn en de scouts en explorers naar 

Luxemburg. Dit was weer lekker 

genieten op de diverse plekken en een 

mooie start van de zomervakantie. Zo 

kunnen we nog wel doorgaan met het 

opnoemen van de diverse activiteiten 

binnen Scouting Andromeda.Zo wil ik wel 

even informeren over de HIT 2023 dit is 

in het Paasweekend. Voor meer info 

verwijs ik u naar INFO HIT 2023 of de 

Courant van HIT 2023. 

Wij hopen dat u als ouder/verzorgers 

ook beschikbaar bent bij die activiteiten 

waarbij hulp nodig is. 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. 

 

Daarnaast wil ik uw nogmaals melden 

dat wij als Scouting-vereniging 

Andromeda nog steeds opzoek zijn naar 

bestuursleden, zowel voor het bestuur 

van Andromeda als voor het 

Stichtingsbestuur. 

 

 Vereniging Secretaris 

 Stichting Secretaris 

 Stichting Voorzitter 

 

Maar voor nu; op naar een mooi 

scoutingjaar 2023. 

 

Met vr.gr. Jochum Prins Voorzitter  

 

Enkele belangrijke data om te noteren: 

 Februari Ouderavond 

 10-11 Maart NL doet, grote 

schoonmaak Scouting gebouw 

  

 

 

 
 

De nieuwste welpen zijn de afgelopen 

tijd druk bezig geweest met het behalen 

van hun zakmes insigne, ze hebben hier 

hard voor geoefend en wij zijn blij te 

kunne zeggen dat iedereen deze heeft 

behaald! Ondertussen waren de andere 

welpen druk bezig met hun kampvuur 

insigne, zij hebben geleerd over de 

brand driehoek en hoe ze een kampvuur 
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kunnen aanmaken. Ook zij hebben 

allemaal hun insigne verdiend!  

De komende tijd hebben wij een aantal 

leuke opkomsten op de planning staan. 

11 februari zijn de regionale 

zwemwedstrijden in Dokkum. Dit is een 

groot zwemspektakel waarbij scouts uit 

de hele regio komen. Meteen de week 

erna hebben wij de BP-Tocht in 

Heerenveen, de wandeltocht die zijn 

naam te danken heeft aan Baden Powel, 

de oprichter van scouting. Hier lopen wij 

de tocht van 5 km. Verder kijken wij al 

erg uit naar paaskamp en zomerkamp, 

hier zijn wij als leiding al druk mee bezig 

in de voorbereidingen, maar voor de 

kinderen duurt dit natuurlijk 

nog wel even ����. 

 

Datum: Opkomst: 

20-jan Diploma uitreiking zakmes 

27-jan Opkomst op gebouw 

3-feb Route technieken  

11-feb Zwemwedstrijden 

18-feb Bp-tocht 

24-feb Opkomst op gebouw 

3-mrt Vakantie 

10-mrt Wijde wereld badge  

17-mrt Wijde wereld badge  

24-mrt Wijde wereld badge  

31-mrt Nachtje kamperen badge 

7 – 9 april Paaskamp 

15-apr Stichting inzet  

21-apr Opkomst in thema van Zoka 

28-apr Levend kwartet  

(29 april) Laatste kans opgave 

4-mei Dodenherdenking 

5-mei Meivakantie 

12-mei Opkomst op gebouw 

 

 

 

 
 

Het eerste halfjaar van het 

scoutingseizoen zijn wij bezig geweest 

met de basisvaardigheden en de jeugd in 

patrouilles te laten samenwerken door 

middel van thema’s en spellen.  

Nu de kerstvakantie voorbij is beginnen 

we met de tweede helft van ons scouting 

seizoen. 

Als eerste opkomst van dit nieuwejaar 

hebben we de nieuwjaarsopkomst die 

georganiseerd wordt door de Stam. 

Het tweede halfjaar gaan de scouts bezig 

met de kampen en de regionale 

activiteiten. 

We doen elk jaar mee aan de 

zwemwedstrijden en de BP-tocht dus ook 

dit jaar weer. 

Tijdens de tweede helft van het jaar 

hebben we ook drie kampen waar we 

aan meedoen. 

Het weekendkamp, het NPK en ons 

zomerkamp. 

Naast alle voorbereidingen voor de 

kampen en activiteiten gaan we nog 

steeds bezig met de vaardigheden zoals 

tochttechnieken en pionieren. Ook doen 

we nog veel spellen met de jeugd om 

veel plezier te hebben en in sommige 

gevallen de jeugd bewust te maken van 

andere dingen die zich in de wereld 

afspelen. 

Met vriendelijke groeten, 

De scoutsleiding 

 

 

 

 



 

 

   

  

 Nieuwsbrief 2023-01      

 

Datum: Opkomst: 

28-jan Levend Risk met Harlingen 

4-feb Waslijnenspel (tocht-technieken) 

11-feb Zwemwedstrijden 

18-feb BP-Tocht 

25-feb Gips maskers 

4-mrt Gips maskers 

11-mrt VOC Spel 

18-mrt Vuurtafels pionieren 

25-mrt Weekend kamp 

1-apr Opkomst van Ewan 

8-apr Patrouille wedstrijden 

15-apr Thema opkomst 

22-apr Sint joris 

29-apr NPK Thema opkomst 

 

 
 

21 okt: spelletjes avond: 

Wie houd er nou niet van spelletjes 

spelen? Wij vinden het in ieder geval wel 

erg leuk, dus hebben we samen met de 

stam een spelletjesavond gehouden waar 

iedereen spelletjes mee kon nemen en 

kon spelen. We speelden onder andere 

het memespel, rara wie ben ik? en 

Tjesse en Jeroen hebben nog lang 

gekeken naar een enorm gaaf spel van 

lord of the rings wat ze beide erg 

interessant vonden. Het was zeker een 

gezellige en geslaagde avond! 

 

28 okt: pannenkoeken op blik: 

Tess heeft ooit bij de welpen een keer 

pannenkoeken gebakken op een blik met 

een waxinelichtje eronder en wou dat 

graag nog een keer doen. Maar Roelof 

wilde dit absoluut niet, gelukkig was hij 

dan ook deze avond afwezig ���	. Peter en 

Anke en alle explorers waren er wel bij 

en gingen de uitdaging aan. De 

resultaten waren echter wat 

teleurstellend dus hebben we met de 

rest van de mix maar pannenkoekjes 

gebakken in een koekenpan. 

 

4 nov: crea bea avond: 

Tess en Sascha wouden graag nog een 

keer een fluitenkoord maken. Daarom 

hadden ze bedacht om deze avond 

lekker te gaan knutselen. We konden 

een fluitenkoord maken maar ook 

dasringen. We waren de hele avond zoet 

met alle mogelijkheden die we hadden 

en er kwamen prachtige resultaten uit! 

18 nov: pionieren: 

Vandaag zouden we gaan pionieren. 

Anne-liudger had al een tijdje uit 

gekeken naar deze avond en had al een 

heel plan gemaakt. Helaas konden we 

niet het hele bouwwerk wat Anne-liudger 

in gedachten had bouwen, aangezien er 

2 explorers helaas afwezig waren dus 

waren we maar met z'n drieën. Maar we 

hebben er uiteindelijk een prachtig 

bouwwerk van gemaakt 
��! 

 

25 nov: badge opkomst geregeld door 

Steven en japper:  

Deze avond hebben we verschillende 

challenges met vuur maken gedaan om 

een batch te verdienen. We moesten 

zagen, hakken, snipperen en moeten 

uiteindelijk een vuur maken op de 

Zweedse manier. Het is ons allemaal 

gelukt en we hebben die batch dus ook 

zeker weten verdient!  

 

2 dec: sinterklaas: 

Jahoor, hij was weer in het land en is 

ook dit jaar scouting weer niet vergeten. 

Met een volle tafel aan cadeautjes 
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hebben we bingo gespeelt en kon je die 

cadeautjes winnen. De cadeautjes waren 

op het eind van de opkomst allemaal 

uitgepakt en er zaten handige, gekke, 

lekkere, onzinnige maar vooral ook leuke 

cadeaus tussen, wat zorgde voor een 

leuke en gezellige avond! 

 

9 dec: gezellig gezamenlijk spel waar 

niks van kwam en uiteindelijk eindigde in 

wafels bakken en teleurgestelde 

explorers: 

Het plan was om deze avond een eigen 

versie van among us te gaan spelen 

bedacht door Sascha en Jeroen. Maar 

helaas waren daar een beetje te weinig 

deelnemers voor en hebben we 

uiteindelijk maar lekker wafels gaan 

bakken op het kampvuur ����� 

 

16 dec: escape room spel van Jaidy: 

Jaidy had thuis een escape room spel 

liggen van de film Jumanji en wilde die 

graag een keer spelen met de andere 

explorers. De rest ging natuurlijk de 

uitdaging aan en het is ons gelukt vrij te 

komen bij het eerste spel. Helaas waren 

net iets te snel bij het tweede spel en 

hadden we wat fouten gemaakt 

waardoor de tijd ineens erg snel ging en 

we niet wisten te ontsnappen. Gelukkig 

was het wel een erg leuk spel en hadden 

we een leuke avond! 

 

23 dec: kerstquizzzzzzz: 

Kerst is natuurlijk een feessie, dus dat 

hebben we met alle speltakken gevierd 

door middel van een superleuke 

kerstquiz van Sascha en Jeroen! De 

welpen, scouts en overige explorers 

moesten allemaal vragen beantwoorden 

die te maken hadden met kerst. Het was 

een geslaagde opkomst waar we het jaar 

mooi mee konden afsluiten! 

 

 

 

Datum: Opkomst 

20 januari Installatie 

27 januari Dark sky route 

3 februari Wie is de mol 
11 februari Zwemspektakel 

18 februari BP wandel tocht 

24 februari B Day opkomst 

3 maart Route technieken 

10 maart B Day opkomst 

17 maart Primitief koken 

24 maart Levend zeeslag 

7 april Levend monopoly 

14 april Weekendkamp 

21 april Voorbereidingen. 

27 april Koningsdag 

 

 

 
Wij van de Grote Beer Stam organiseren 

door het jaar grote activiteiten en spellen 

voor de hele groep. Dat geldt dus ook 

voor het tweede halfjaar. De eerst 

aankomende activiteit is de 

nieuwjaarsopkomst waarbij we het spel 

vossenjacht gaan spelen. 

Daarnaast organiseren we ook nog veel 

voor ons zelf. De stam doet namelijk elk 

jaar mee aan het NPK, waar ook veel 

plusscouts aan meedoen. 

We zijn alweer begonnen met het 

opgeven voor de Iscout dat plaatsvindt 

op 4 maart. 

De Iscout is een wereldwijde activiteit 

waar wij als Andromeda, dus niet alleen 

de stam maar ook alle vrijwilligers, elk 

jaar weer aan meedoen. 

Aankomende zomer gaan we voor het 

eerst in een lange tijd op een 

zomerkamp. Hierbij gaan we naar een 

scoutingterrein in Duitsland. Wij 

vertrekken 12 augustus vroeg in de 
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ochtend en komen dan 20 augustus weer 

terug. De planning moet nog gemaakt 

worden, maar wij gaan zoveel mogelijk 

doen. Wij als Stam hebben al zin in het 

tweede seizoen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Grote Beer Stam 

 

Datum: Opkomst: 

27-jan Vlaggenroof  

3-feb Verrassing 

11-feb Zwemwedstrijden 

18-feb Bp- tocht 

24-feb Bitterballenbaan 

4-mrt Iscout 

10-mrt Vuur stoken 

17-mrt Borrel 

24-mrt Spelletjes avond 

31-mrt Poolen 

7-apr Borrel 

14-apr Pizza oven 

21-apr Sint Joris 

28-apr Kroeg(entocht) 

4-mei Dodenherdenking 

5-mei Bevrijdingsfestival Groningen 

 


