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Beste scouts, beste ouders
De zomerkampen komen er aan en we zijn blij
dat we weer op pad kunnen. Ook hebben we na
lange tijd weer een groepsactiviteit gedaan en
kijken we uit naar het najaar.

Een hele fijne zomer!

- de redactie
Maria, Christa en Jan

Info
Met onder andere:

Activiteitendag 75 jaar
Zomerkampen van de speltakken
Huldiging Frank Weijers
en meer...

Hallo allemaal,

Het kan niemand zijn ontgaan dat de corona maatregelen sinds 26 juni jl. weer zijn versoepeld.
Scouting Zeddam heeft  steeds alle protocollen vanuit  Scouting Nederland gevolgd en we willen jullie
hierbij meegeven wat de nieuwste richtlijnen voor ons zijn.

Voorop staat nog steeds dat alle activiteiten veilig en verantwoord moeten  verlopen. Voor alle
(jeugd- en kader-)leden zijn fysieke opkomsten mogelijk. Er geldt geen maximum groepsgrootte.
Zingen is toegestaan voor alle leeftijden.
Kampen  en  overnachtingen  zijn  toegestaan  voor  alle  leeftijden.  Er  is  geen  beperking  in
groepsgrootte. Volg het kampprotocol.
Groeps- en regioactiviteiten zijn toegestaan.
Bijeenkomsten,  vergaderingen  en  trainingen  op  lokaal,  regionaal  en  landelijk  niveau  kunnen
doorgaan op 1,5 meter afstand. Er geldt geen maximum aantal personen zolang de 1,5 meter
gehandhaafd wordt.

Heel goed nieuws is dan ook dat we weer op kamp mogen! Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen
houden we zo veel mogelijk de “kampbubbel” aan. Deze bubbel gaat in op het moment dat de groep
helemaal compleet is.

Als u meer wilt  lezen over de protocollen, dan kunt u alles vinden op www.scouting.nl/coronavirus of
www.wegaanopzomerkamp.nl

Scouting Zeddam activiteitendag 75 jaar
Op 26 juni hebben alle jeugdleden kunnen genieten van onze eerste grote jubileumactiviteit.  Van krat
stapelen,  broodjes  bakken  tot  creatief  tegels  verven,  het  was  meer  dan  geslaagd!  Na  afloop  kreeg
iedereen ook nog een dasring als jubileum aandenken.



Zomerkampen van de speltakken
De speltakken gaan allemaal weer op kamp of zijn dat zelfs al geweest. Wat gaan ze doen en waar gaan
ze naar toe?

Bevers
Afgelopen weekend gingen de bevers op een betoverend avontuur! De nietsvermoedende bevers en hun
leiding waren zich aan het voorbereiden en verheugen op een doodnormaal zomerkamp, toen de enige
echte Harry Potter plotseling verscheen aan het eind van een opkomst. Deze deelde heuse uilenpost uit
met daarin een ticket voor de Zweinstein Express!

We zijn op reis gegaan naar de magische wereld van Harry Potter en zijn vrienden. We hebben avonturen
beleefd en lessen waarzeggerij gevolgd. Het was een fantastisch weekend!



Welpen
Ook voor de welpen komt de zomerstop alweer snel dichtbij en
dan  zal  het  helaas  weer  even  duren  voordat  er  weer  een
opkomst  is  op  de  zaterdagmiddag.  Gelukkig  staat  het
zomerkamp al wel weer in de agenda, waar de welpen in één
week een reis rond de wereld gaan maken.  Uiteraard horen
daar  leuke  themafiguren  bij  en  er  zal  een  mysterie  moeten
worden opgelost. De welpen zitten op een prachtig terrein waar
volop  kan  worden  gespeeld  en  alle  ruimte  is  voor  leuke
activiteiten.  Alle  dagen  gaan  we  natuurlijk  lekker  eten  en
misschien is er zelfs nog wel een leuk uitje gepland. Dat zullen
ze tijdens het kamp wel zien!

Scouts zomer 2021
Activiteit: Zomerkamp
Bestemming: Geheim
Thema: Geheim

Net zoals voorgaande jaren gaan de scouts dit jaar ook weer op zomerkamp. De leiding is druk bezig met
de voorbereidingen voor dit spectaculaire kamp. We kunnen nog niet veel zeggen, maar kunnen al wel
vertellen  dat  het  een  geweldig  en  uitdagend  kamp  gaat  worden  met  gave  activiteiten  en  heel  veel
gezelligheid. Wij gaan op zomerkamp van 7 augustus tot en met 14 augustus en wij hopen veel scouts te
zien.

Voor het zover is staan er nog een aantal opkomsten op de planning. Wederom spektakel gegarandeerd!

Groetjes en tot 7 augustus!

Namens de scoutsleiding,
Bas



Explorers Lowland Games en voorbereiden op zomerkamp
Enkele weken geleden hebben de scouts die na de zomer overvliegen naar de explorers een opkomst
meegedraaid ter kennismaking. De opkomst die de explorers hadden bedacht stond in het teken van
"Lowland Games" (omdat het  hier  in vergelijking met Schotland toch wat vlakker is).  Onderdelen die
werden afgelegd waren onder andere palen werpen, touw trekken, houtblok tillen en zelfs een bijl werpen
(uiteraard op veilige afstand). Het was een geslaagde opkomst voor iedereen en we kijken er naar uit om
de nieuwe explorers in het najaar te verwelkomen. Maar voor het zover is staat er eerst nog voor de
huidige explorers een zomerkamp op de planning. Vanwege de krappe voorbereidingstijd is er besloten
om een weekendkamp rondom onze eigen Blokhut te organiseren. Misschien iets minder spectaculair,
maar zeker niet minder gezellig als we de eerste ideeën horen. Ze gaan hiermee de komende weken aan
de slag om het uit te werken zodat we in augustus hopelijk een mooi weekend gaan beleven.

Roverscouts
Deze zomer gaan we met de roverscouts weer op een geweldig kamp. De uitgekozen locatie is omringd
door bomen en is groot genoeg om onze tenten op kwijt te kunnen. Het kampterrein is dichtbij enkele



bezienswaardigheden  en  op  fietsafstand  van  een  middelgrote  tot  grote  stad  in  Nederland  en/of
aangrenzende landen. Dit kamp gaan we weer lekker en gezond eten, en ook een paar keer lekker op
houtvuur koken. Dit alles betekent dus dat het weer een geweldig zomerkamp gaat worden!

Koninklijke onderscheiding Frank Weijers
Het heeft Zijne Majesteit  behaagd Franciscus Gerhardus Weijers te benoemen tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. Het lintje is Frank op 26 april bij Kasteel Huis Bergh opgespeld, welke hij heeft verdiend
met zijn jarenlange inzet bij Scouting, Mechteld ten Ham en het 4-5 mei Comité Zeddam-Braamt.

Na eerst jeugdlid van de Scoutinggroep te zijn geweest, mocht hij op 18-jarige leeftijd zelf jeugdleider
worden van de verkenners (jongens van 11 t/m 15 jaar). Hierna is Frank penningmeester geworden van
de vereniging, een rol die hij tot op heden met grote verantwoording op zich neemt. Frank zorgt er al ruim
25 jaar voor dat alles rondom de vlaggenceremonie op 4 en 5 mei elk jaar weer tot in de puntjes geregeld
wordt. Sinds 2000 is Frank actief bij Stichting Mechteld ten Ham in 's-Heerenberg. Naast zijn inzet voor
het Mechteld ten Ham-weekend mag ook toneelvereniging Theater 2000 al 10 jaar bij de bouw van het
decor op zijn creatieve inzet rekenen.



We feliciteren Frank met deze onderscheiding!

Vernieuwde website online
Vorige week gaven we er al aandacht aan via onze Facebook. De vernieuwde website van Scouting is in
de lucht. Hij is mobiel-vriendelijk en is geactualiseerd. Ook vind je er een overzicht van al onze social
media en oudere versies van de nieuwsbrieven en het Scouting Zeddam magazine. Kijk snel op onze
nieuwe website!

Vernieuwde website Scouting Zeddam



Wist je dat..... Scouts Online (SOL)
Een nieuw lid vragen wij altijd een aantal gegevens om je te kunnen inschrijven. Hier zit ook informatie bij
over o.a. verzekering, eventuele medische gegevens en met wie contact op te nemen in geval van nood. 
Het is belangrijk dat deze gegevens altijd actueel zijn, zodat mocht het nodig zijn, de leiding direct over
deze gegevens kan beschikken. Wij vragen dan ook om deze gegevens te controleren en zo nodig aan te
passen. 

Waar kan ik deze gegevens controleren en eventueel aanpassen?
Deze gegevens zijn ingevoerd in het  beveiligde leden administratie systeem van Scouting Nederland
(https://sol.scouting.nl/), daar kun je met het lidnummer inloggen en de gegevens inzien onder het tabblad
“Mijn Scouting”-“Mijn basisgegevens”-“Aanvullende gegevens”.



De leiding zal zeker 1 keer per jaar vragen deze gegevens te controleren zodat deze zeker voor kampen
actueel zijn. Mocht het lidnummer niet bekend zijn dan kan de leiding je daar verder mee helpen, ook
staat deze op de adresdrager die bij het Scouting Magazine zit.

Agenda

Zomerkamp welpen
31 jul - 6 aug | welpen

Zomerkamp explorers
6 - 8 aug | explorers

Zomerkamp scouts
7 - 14 aug | scouts

Zomerkamp roverscouts
14 - 20 aug | rovers

2021 Scouting Zeddam

Deze nieuwsbrief is voor alle leden, ouders/verzorgers en belangstellenden van Scouting Zeddam. 

Iedereen, ingeschreven lid of ouder/verzorger van een (oud)lid, krijgt deze nieuwsbrief toegezonden. Afmelden kan eenvoudig via

de link onderaan iedere nieuwsbrief.
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