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Nieuwsbrief Augustus 2020
Beste lezers,
Wat kijken we terug op rare tijden! Thuis scouting,
1,5 meter scouting, Bubbel scouting; we hebben
het allemaal mogen beleven. Maar ondanks dat,
kunnen we terug kijken op een geweldig seizoen
waar we veel nieuwe leden hebben mogen
begroeten en met als hoogtepunt de
zomerkampen. In deze nieuwsbrief lezen jullie er
meer over. De stafleden zijn alweer begonnen met
het maken van avontuurlijke en uitdagende
programma’s voor het nieuwe seizoen en hopen
iedereen weer te mogen begroeten in het nieuwe
seizoen.
Veel leesplezier.
De redactie
We gaan weer beginnen!

Scouting Maastricht-West
Het SMW T-shirt,
Wat is het warm geweest afgelopen tijd en
daarom hebben we voor de liefhebbers een Tshirt gemaakt. Niet verplicht om te kopen maar
natuurlijk wel bijzonder om een eigen SMW Tshirt te hebben. De regel blijft wel, bij de opening,
sluiting en als we op pad gaan hebben we onze
blouse aan. Hoe te bestellen? Ga naar de
webshop op onze website, https://www.scoutingmw.nl/, kies je maat, kleur en bestel. Je mag zelf
weten welke kleur je uitkiest. Mocht je twijfelen
over de maat, op ons H.K. hebben we alle maten
beschikbaar en kun je dus even passen voordat je
gaat bestellen.
De kosten bedragen € 17,50 per T-shirt.

Vrijdag 28 augustus
starten de scouts en explorers
om 19.30 uur op het H.K.
Zaterdag 29 augustus
om 10.00 uur komen de bevers en de welpen weer
voor de eerste keer bij elkaar.
Geef deze datums door aan al je broertjes, zusjes,
vriendjes, vriendinnetjes, buurjongens, meisjes,
neefjes en nichtjes, om ook eens te komen kijken.
Want scouting doe je samen!

Dus op zoek
naar een leuk verjaardags-, communie, Sinterklaas
of Kerstcadeau? Vraag een SMW T-shirt!

In Memoriam

Willie Kersemakers
Maandag 24 augustus is Willie
Kersemakers overleden. Willie
was gedurende 25 jaar actief bij
scouting LBP en in zijn laatste
lidmaatschapsjaar ook bij scouting
Maastricht-West. Hij is voor onze
scoutinggroep van grote
betekenis geweest.
Wij wensen familie en vrienden
heel veel sterkte in deze moeilijke
tijd.

Oproep!!
Voor onze scoutinggroep is het heel belangrijk
dat de ledenadministratie goed op orde is.
Vanuit de ledenadministratie worden e-mails
verzonden, facturen verstuurd, bereikbaarheid
ouders in geval van nood. Wijzigt er iets in je
gegevens dan is het noodzakelijk dit direct bij
ons te melden of zelf te wijzigen in het

systeem Mijn Scouting
Mijn
Scouting is jouw online Scoutingprofiel bij
Scouting Nederland. Met je Mijn Scouting-login
kom je ook in Scouts Online, waar je je
persoonlijke gegevens kunt aanpassen.
Heb je nog geen profiel? Ga naar
https://www.scouting.nl/mijnscouting en volg
de stappen in Scouts Online.
Hulp nodig? Onze gegevensbeheerder Johan
Moes staat u graag te woord.
Email: info@scouting-mw.nl

Vacatures
Scouting kan niet zonder
vrijwilligers en onze groep is
dringend op zoek naar een:
Groepsvoorzitter, die samen met
de andere groepsbestuursleden
zorgt dat het spel van Scouting
gespeeld kan worden.
en
Leden voor het stichtingsbestuur,
die zorgdragen voor de financiën
en huisvestiging.
We willen vooral een oproep
doen aan ouders om mee
participeren in onze groep.
Interesse? Mail naar:
info@scouting-mw.nl of vraag
naar Bjorn of Raksha (Petra)

Nieuws vanuit de speltakken
De Bevers
De bevers kijken terug op een jaar
vol feest in Hotsjietonia. Enkele bevers hebben
hun verjaardag kunnen vieren en we hebben
heel veel nieuwe bevers erbij. Jammer genoeg
was er geen mogelijkheid om een
logeerweekend te organiseren, maar een
nachtje slapen staat komend seizoen zeker op
de agenda. De bevers zijn in de zomervakantie
wel een dagje mee geweest met de welpen en
explorers. Daar hebben de bevers
kennisgemaakt met Jenot van de Marine. Hij
heeft de bevers meegenomen in zijn avonturen
bij de Marine. En belooft is belooft, onze stoere
bevers sprongen in het zwembad, regen of
geen regen.

We zijn de hele wereld rondgereisd om
aanwijzingen te vinden over de vindplek
van de bom. In Duistland hebben we het
op moeten nemen tegen een formule 1
coureur en in Egypte een schat gezocht
met hulp van archeologe Brenda. Vanuit
Egypte naar Amerika gevlogen met ons
eigen vliegtuig van SMW AIR, door naar
China over de Chinese Muur en weer terug
naar Nederland. Gelukkig hebben we de
bom, ondanks de fratsen van Shere Khan,
op tijd kunnen vinden.

De Explorers

We vinden het bijzonder jammer om te moeten
melden dat Simone is gestopt als beverleidster.
We bedanken Simone voor haar inzet bij de
bevers en SMW.

De Welpen
De welpen zijn flink gegroeid
afgelopen seizoen en passen bijna niet
meer in hun lokaal. Maar dat is niet erg, want
de welpen spelen nu eenmaal het liefst buiten.
Maar scouting thuis, in je eentje, vonden we
niet zo leuk en daarom hebben we de Online
Jungledag samen op het H.K. doorgebracht.
Vanuit de regio kregen we allerlei opdrachten
die bij goed uitvoeren een coördinaat
opleverde. Hier was de grote verrassing te
vinden, een voucher voor de Jungledag insignes. Inmiddels heeft iedereen het insigne
ontvangen.

Tijdens het zomerkamp waren we agenten van
W.E.L.P., de Wereld Elite Leger Politie die
alleen op zeer speciale missies worden ingezet.
We zijn ingezet op een zeer bijzondere missie,
namelijk Missie Spruitjes. We moesten op tijd
een bom vinden anders zou deze ontploffen en
al het snoep naar spruitjes laten smaken.
Jakkie!!

We hebben 1 post overgeslagen omdat we
anders te laat thuis op het kampterrein
zouden zijn. Onderweg begon het te
regenen dus iedereen werd nat behalve
Imke omdat zij wel een jas bij zich had.
Daarna zijn we meteen begonnen met
koken en eten. Daarna hebben we nog
even bij het kampvuur gezeten en toen
naar bed.
Ruben Ruth

Na de zomervakantie gaat Baloe de Jungle
verlaten om zich voor te bereiden op zijn
examens. Wij wensen Baloe dan ook heel
veel succes en tot volgend jaar!

De Scouts
Uit het zomerkampdagboek van de scouts.
Maandag 13 juli 2020.
Gisteren gingen we naar Snow World, naar
Adventure Valley. Daar gingen we klimmen,
ziplinen en rodelen. Wat mij hier het meest
van is bijgebleven is het volgende. Ten
eerste kwamen we de rowans tegen.
Daarnaast lukte het mij om andere te helpen
in het klimpark. Ook heb ik geleerd dat je
nooit mag stilstaan bij de zip line. De
obstakels in het klimpark makkelijker waren
dan gedacht. Alleen duurde het wel voor
eeuwig voordat ik kon beginnen met
klimmen.
Christiaan Six
Dinsdag 14 juli 2020
In de ochtend na het ontbijt stapten we op
de fiets. We moesten tijdens de fietstocht
acht opdrachten oplossen. De opdrachten
bestonden uit verschillende technieken
bijvoorbeeld graden schieten.

Door de vele richtlijnen van de overheid
hebben de Explorers besloten om de
expeditie op het scoutinggebouw door te
brengen. Het is gebleken dat je zelfs vanaf
je eigen scoutinggebouw een hele leuke
expeditie kan hebben. De Explorers zijn
gaan klimmen, fietsen, wandelen,
midgetgolven, hebben een moordzaak
opgelost in het centrum van Maastricht en
ook Spacejumpen kan natuurlijk niet
ontbreken. Af en toe gezamenlijk met de
Welpen programma draaien of spelletjes
spelen kwam natuurlijk ook langs. Het
kamp begon met het opbouwen van het
kampterrein. Zo moesten ze een grote
keukentent sjorren waar ook de Welpen
gebruik van maakten en de slaaptenten
opzetten. De eerste avond werden de
Explorers verrast met heerlijke wraps als
beloning voor het harde werk. De rest van
de week hebben ze zelf moeten koken.
Gerechten als mac & cheese, pizza, frieten
en hamburgers kunnen dan ook niet
missen. Ook hebben ze een kookwedstrijd
gehouden waar de Explorers in teams een
3-gangen menu moesten koken voor de
staf. Dit leverde heerlijke (en ook minder
heerlijke, haha) gerechten op. Uiteindelijk
hebben ze een heerlijke
week achter de rug met veel leuke en
memorabele momenten!

