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Even voorstellen

Leiding in the picture!
Iedere nieuwsbrief wordt er een
interview gehouden met een
leidingteam. Deze eerste keer
mag de Welpenleiding de spits
afbijten…

Kunnen jullie iets over jezelf
vertellen?

Marlou

Mijn naam is Marlou Vos en ben 25
jaar. Ik ben moeder van 2 kindjes,
Tim en Anne en woon in Assen.
Thuis werk ik ook als gastouder
van verschillende kinderen. Mijn
scouting carrière is begonnen bij de
Gidsen toen ik 11 was, daarna bij
de Explorers gezeten en uiteindelijk
leiding geworden van de Esta’s, nu
Welpen. Nu ben ik alweer 8 jaar
leiding.

Hallo lezers,

Danny

Mijn naam is Danny Wubs en ben
18 jaar oud. Afgelopen seizoen was
het eerste jaar dat ik leiding ben
van de Welpen, dit was super leuk!
Ik ben woonachtig in Ter Apel en ga
naar de RSG. Ik zit nu in Havo 5,
nadat ik geslaagd ben wil ik graag
de PABO gaan doen.

Lisa

Mijn naam is Lisa Hartmann de
jongste van het stel, ik ben 16 jaar.
Dit seizoen is mijn 1e jaar als Welpen
leiding, het lijkt me hartstikke leuk!
Naast dat ik leiding ben, ben ik ook
nog laatste jaars Explorer. Net als
Danny zit ik ook op de RSG in Ter
Apel, ik doe VWO 5.

Renée

Ik ben Renée Boxem
en ben net 21 jaar
geworden. Ik ben
ooit begonnen bij
de Bevers toen ik
5 jaar was. Vanaf
toen
volledig
verslaafd
aan
scouting
geraakt
en nu alweer 5
jaar leiding van
de
Welpen.
In
mijn
dagelijkse
leven studeer ik
Fysiotherapie,
op
dit moment loop
ik stage en als ik
goed mijn best blijf doen ben ik na
dit schooljaar afgestudeerd.

Roald

Mijn naam is Roald Mulder en ik
ben 20 jaar. Net als Renée ben ik
ook begonnen bij de Bevers, alle
speltakken doorlopen en tijdens het
laatste jaar bij de Explorers ben ik
ook leiding geworden. En dat is nu
alweer 4 jaar geleden. Afgelopen
september alweer begonnen met het
3e jaar van mijn studie Biologie en
medische laboratorium onderzoek in
Groningen, hier woon ik ook.

Kim-Anouk

Ik heet Kim-Anouk Dost en ben 20
jaar. Ik woon in Groningen, waar
ik MDW studeer, dit wordt mijn 2e
studiejaar. Sinds 2001 ben ik weer
lid van scouting geworden en ben
er bij de Explorers bijgekomen. Dit
seizoen wordt het alweer het 5e jaar
dat ik leiding ben van deze leuke
leeftijdsgroep.

Na een carrière als leiding, leek het
ons leuk om actief te blijven binnen
de groep!
Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
houden van de laatste nieuwtjes en
leuke activiteiten.
In tegenstelling tot de nieuwsbrief
van een aantal jaren geleden ligt
deze niet voor je, maar staat deze
geopend op je beeldscherm!
Heb je leuke ideeën? Meld je!
Veel leesplezier gewenst!

DE REDACTIE
Danny: ‘ooit komt dat wel’!

Jullie hebben vast ook wel rare
gewoontes?

Kim-Anouk

JA! Uit het niets beginnen te dansen
met het hele leiding team. Als dat
gebeurt kijken de kinderen wel even
raar, maar doen uiteindelijk gezellig
mee.

WELPEN
LEIDING
Hoeveel kinderen zitten er nu
bij de Welpen?
De groep bestaat al uit 20 Welpen,
6 meiden en 14 jongens. Daarnaast
zijn er ook al 5 kijkers geweest. Dus
we hopen dat iedereen blijft en het
super leuk vind.

WELPEN
Roald

Wat vinden jullie het leukste
om te doen?

Samen snacken met de leiding op
bed tijdens kamp.

Marlou

Ik vind grote bosspellen erg leuk
om te doen, zoals bijvoorbeeld het
smokkelspel.

Lisa

Te laat komen op één van de eerste
opkomsten.. oeps.

Renée

Op kamp gaan vind ik het leukste!

Roald & Danny

Wij vinden het leuk om te stoeien,
met de kinderen, maar ook met
elkaar.
Roald: ‘ja Danny denkt nog steeds
dat hij van me kan winnen’.

”We hebben erg veel zin in
het
komende
seizoen
met
de vele nieuwe Welpen en
nieuwe leiding. En dragen het
interviewstokje graag over aan
de leiding van de bevers!“

Gelukkig hebben we de foto’s nog!
De foto rechts is gemaakt tijdens het zomerkamp van
de verkenners in Dwingeloo 2008. Op het moment
van de foto waren de verkenners bijna aangekomen
bij hun slaapplaats op een ander kampterrein tijdens
de tweedaagse hike. De meeste verkenners op deze
foto zitten nu bij de explorers of zijn leiding.
De foto hieronder is gemaakt tijdens zomerkamp
2006. Tijdens dit zomerkamp reed er een treintje
over het kampterrein heen. Erg leuk voor tijdens
het kamp met de kinderen, maar ook erg leuk voor
de stam en leiding! Toen de kinderen naar huis
waren, gingen leiding en stam met z’n allen nog een
rondje in het treintje doen. Dit was wel een van de
gezelligste treintochtjes die ze gemaakt hebben.

ZOMERKAMP
2008

ZOMERKAMP
2006
Familiekamp
Vrijdagavond 23 augustus was het
dan zover, het Robin Hoodkamp
ging beginnen.
Om 7 uur kwamen we aan op het
natuurterrein bij Schoonloo. Daar
konden we de tent opzetten, en als
alles geïnstalleerd was konden we
een bakje koffie gaan halen.
Om 9 uur zijn we met z’n allen
naar de waterplas gegaan om daar
een spel te doen, nl. vlaggen…..!
Per groepje moest je je eigen
vlag verstoppen en daarna zoveel
mogelijk andere vlaggen gaan
zoeken. En terwijl je hier mee
bezig was moest je ook nog
zoveel mogelijk kaartjes zien te
bemachtigen van anderen d.m.v.
het spel, vuur, water, spons. Dit
alles klinkt niet zo heel moeilijk,
maar inmiddels was het ongelooflijk
donker geworden en dan liep je ook
nog in de bosrand om de plas. Op
zich niet zo heeeeel raar dat wij
niks gevonden hebben.
Na
afloop
kampvuur!!!

heerlijk

om

het

Zaterdagochtend
kwamen
er
gelukkig ook nog een boel mensen
extra voor alleen die dag. Dus om
9uur startten de eerste groepen
voor hun hike. Wij hebben de
familiehike gelopen. D.m.v. allerlei
soorten routebeschrijvingen moest
je de eindstreep zien te halen.
Onderweg nog een pauze voor
een heerlijke kom soep met een
lekker broodje erbij. Dat ging er
dan ook uitstekend in!! Wij hebben
onderweg met onze groep nog twee
andere groepen opgepikt, zo werd

het een beregezellige ‘familie’hike.
Uiteindelijk hebben we toch iets
verkeerd gedaan, want onze gps
gaf aan dat we 17km gelopen
hebben terwijl er een dikke 10km
uitgezet was!!!
Om 5 uur werden er nog een
behoorlijk scouts ontgroent(?).
Daarvoor
moesten
ze
eerst
een
prachtige
opblaasbare
hindernisbaan over, daarna op de
buik door de modder onder een
net door, en nog door het water
om een vlot heen. Gelukkig was
het prachtig weer, dus dat was een
waar feestje.
Uitgehongerd
kwam
iedereen
daarna weer op het kampterrein,
waar een super bbq klaar stond.
Heerlijk vlees, salades, fruit etc.
konden genuttigd worden. Deze
avond werd later natuurlijk weer
afgesloten rond het kampvuur.
En zo werden we weer wakker op de
laatste ochtend van dit kamp. Nog
even heerlijk ontbijten en daarna
tent inpakken en weer richting Ter
Apel. Terwijl de ouders rustig hun
rommel bij elkaar pakten, konden
de kids hun hart weer ophalen op de
super opblaasbare hindernisbaan.
Wat was dat een geweldig ding!!!
Dit was onze eerste kennismaking
met
een
familiekamp,
maar
we hebben genoten! Prachtige
omgeving, super weer en een
geweldige
organisatie.
Dus
iedereen bedankt!!
— Ineke Weinans

Vaderkamp
Tot het allerlaatste hebben vele
vaders in het ongewisse geleefd
waar de reis naar toe zou gaan. Er
werd in de laatste week een tip van
de sluier opgelicht en men begreep
wel dat ze op de fiets moesten.
Dus het zou niet een Ommelandse
reis worden. De activiteiten van
Vaderkamp zou dus hooguit een
actieradius omvatten van ca 30
km. Na de eerste aanwijzing wisten
de PABBES dat ze richting “De
Grubbe”moesten. Daar aangekomen
kregen ze een route waar ze aan het
eind in een soort van SWIEBERTJE
hotel arriveerden.
Het was het
HEUHOTEL nabij Dankern See.
Een prima onderkomen waarover
we dan ook geen klachten hebben
gehoord. De uitbater van het geheel
verzorgde tevens het Frühstück
met prima Brödchen, Käse, Kaffee
und Eier etc.
De
vrijdagavond
hebben
we
doorgebracht met nuttigen van
nogal wat ‘SPA GEEL’
bij het
Lagerfeuer. De vaders zijn het er
over eens dat die avond toch wel
het belangrijkste moment is van
het hele weekend. De leuke en ook
minder leuke zaken komen op zo’n
avond aan de orde. Ook hebben
nog even stilgestaan bij de twee
vaders, Bert en Peter, die helaas
zijn overleden. Gebeurtenissen van
een heel jaar passeren de revue. De
omwonenden zullen zich vast wel bij
tijd en wijle achter de oren hebben
gekrabd waar al die lachsalvo’s
vandaan kwamen.
Verstandige
vaders zochten tegen middernacht
hun mandje op en deden vervolgens
hun luikjes dicht. Ieder jaar zijn
er vaders of “leidings” die tegen
half vijf nog steeds enorme veel
plezier en rumoer hebben bij het
kampvuur.
Om acht uur ‘scherp’ werd er
‘Reveille’ geblazen,
negen uur
ontbijt en om tien uur zat iedereen
fit of vooral ook iets minder fit in
de stromende regen op hun ‘Harley
Trapson’ richting Haren. Hun stalen
ros mochten ze in het fietsenrek

zetten bij de Deutsche Bundesbahn.
Daar zijn we met z’n allen middels
een “Frisches Fröhliche Wochenende
Ticket” naar de stad van Bommen
Berend gereisd.
Een fotopuzzeltocht en een paar bier
als bij de kroeg van Brauerei Pinkus
Müller was de afsluiter in Münster.
Gelukkig waren de weergoden
ons goed gezind gedurende de
activiteiten in de stad.
Aan het eind van de middag had de
trein iets vertraging bij het vertrek.
Daardoor had de groep van Arjen
en Sander geluk dat ze alsnog mee
terug konden. Het zat nogal lekker
bij Pinkus, zeg maar.
De weersomstandigheid gedurende
de fietstocht van de Bahn naar
Swiebertjes onderkomen was van
dezelfde kwaliteit als de heenreis.
Twee keer daags gratis douchen en
dat op vaderkamp!
De BBQ was zoals vanouds
vertrouwd, er bleef zelfs iets over!!
De zaterdag avond verloopt meestal
iets minder onstuimig en circa half
twee lag iedereen in diepe rust.
De
zondagochtend
was
gelegenheid om boerengolf
spelen of het maïslabyrint
bezoeken.

er
te
te

Fantastisch is het altijd om te zien
hoe snel vele handen licht werk
maken. Alles was gedurende het
opruimen zo aan de kant en na
een fietstocht van 15 km hingen
de tenten in een oogwenk aan de
haken in het gebouw.
De organisatie voor volgend jaar
staat al weer als een huis. Dezelfde
zondagavond
kreeg ik van een
paar zeer fanatieke vaders al weer
nieuwe ideeën voor 2014 via de
mail binnen. Als dat geen klasse is,
weet ik het niet meer.
— Jos Buter

Wist u dat?!
•
•
•
•
•

Agenda

De verkenners een competitie touwtje
branden zijn begonnen?
De snelste tijd voorlopig op 41 min in
de regen door Edgar en Jelte staat?
Lisanne en Isa fanatiek bezig zijn met
geld sparen voor de Wereld Jamboree
in Japan?
De gidsen nieuwe gidsen zoeken
en hiervoor een promotiefilm gaan
maken?
Het thema voor de carnavalskar is
gekozen?

Moederkamp
Van 11 t/m 13 oktober gaan de moeders en vrouwelijke leiding
weer op kamp. Waar de reis naartoe gaat is voorlopig nog even
geheim.
Stammencompetitie
Op 11 oktober zal de stam weer deelnemen aan de eerste
stammencompetitie van dit jaar. Ditmaal in Winschoten.
JOTA/JOTI
Van 18 t/m 20 oktober vindt het wereldwijde evenement JOTA/
JOTI weer plaats. Het is de activiteit waarin alles draait om
communiceren, contact leggen en techniek. Ook scouting Ter Apel
doet dit jaar weer mee. Op zaterdag 19 oktober zal er van 10:00
tot 14:00 een aangepast programma zijn voor alle speltakken.
Installatie
Binnenkort wordt bij alle speltakken weer geïnstalleerd. De data
verschillen per speltak, van je leiding hoor je wanneer de installatie
bij jouw speltak is.

Strip
Vandaag gaan we een leuk spel doen, de pion die op de emmer staat mag er niet af, maar….
Iedereen probeert elkaar naar de pion te brengen zodat pion er af valt.
Wie de pion raakt is af.
Oke, we beginnen:
Eerst gaan we een kring maken, alle
handjes vast!

Dan gaan we beginnen, Anne is gelijk
al goed in actie en probeert de
Bevers af te maken.
Kim is slim bezig en zet af.

Wat zijn de meiden goed ze
hebben er voor gezorgd dat alle
leiding en alle jongens af zijn!
Wie zou er winnen?

Ohhh, Eline heeft de pion geraakt en
is dus af! Jammer!
Wie zal de volgende zijn?

Kim kan het niet beseffen maar ze
heeft gewonnen van Ellen!
Jammer maar er kan er maar 1 de
winnaar zijn.

Colofon
Nieuwsbrief Scouting Ter Apel
Oktober editie
Volgende nieuwsbrief verschijnt in december.
Heb je leuke ideeën of foto’s? Laat het ons
weten!

Contactgegevens:
nieuwsbrief@guydefontgalland.nl
http://guydefontgalland.nl
@scoutingterapel
Scouting Ter Apel

