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Hier is ie dan; helaas iets later dan de
bedoeling was; de eerste nieuwsbrief
van het nieuwe (scouting) seizoen! Deze
is inmiddels alweer een tijdje begonnen
en het openingsweekend en de JOTA
zijn alweer achter de rug, maar
daarover
meer
in
de
volgende
nieuwsbrief.
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Want natuurlijk hebben we afgelopen
zomer ook de zomerkampen gehad,
waarvan we jullie de verslagen niet
willen onthouden!
Samen met de verslagen zijn er op onze
site van verschillende speltakken ook
foto's te vinden van onder andere de
zomerkampen. Standaard zijn niet alle
foto's zichtbaar, maar wanneer je inlogt
als gebruiker lid en met wachtwoord
kampvuur zullen alle foto's zichtbaar
worden.
Dus
surf
snel
naar
www.ariens-ingrid.nl en lees de
volledige verslagen en bekijk alle foto's!

Bevers
Dit jaar zijn de bevers op reis geweest
naar Hawaï. Zaterdagochtend tijdens de
kamp opening moest daar nog wel een
kleine test voor gedaan worden, als
iedereen kon limbodansen, dan mochten
we ook echt naar Hawaï komen! Er was
een sherpa die al eens op het mooie
zonnige eiland was geweest en die heeft
voor gedaan hoe het moest. Daarna
mochten de bevers het proberen en ze
konden het allemaal! Zelfs de leiding
kon het! Toen kon de reis beginnen naar
de Hawaïaanse stad Almelo.
Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/bevers

Kabouters & Welpen
De welpen en kabouters gingen dit jaar
samen op zomerkamp naar Tubbergen.
Bij de kampopening op de blokhut
kwam Pieter de Wereldreiziger ons
vertellen dat hij de hele wereld over was
gereisd met zijn knapzak met parels.
Helaas was op één van zijn reizen zijn
knapzak gescheurd en was hij bijna al
zijn parels verloren. Het deel dat hij nog
wel had, is daarna gestolen door De
Bende. Aan de welpen en kabouters de
vraag of zij de parels terug wilden
zoeken. We kregen de knapzak van
Pieter mee om de parels in te doen en
zo begon onze wereldreis.
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Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/welpen

Sinterklaas (Bevers,
Welpen en Kabouters)
Kerstviering
Driekoningentocht

Gidsen
Zaterdag
na
een
spectaculaire
kampopening vertrokken wij met de
auto richting Ede. Toen wij daar aan
kwamen pakten we tussen de buien
door de vrachtwagen uit. Om zodoende
met alle spullen ons kampement op te
bouwen. Tegen de avond stond eindelijk
ons zelfgebouwde kamp. En dat
betekende dat wij konden beginnen met
koken, eten en afwassen.
En warempel stonden daar 's avonds in
één de holbewoners voor onze neus om
te vertellen wat de bedoeling was deze
week. 's Avonds hebben we een gaaf
nachtspel gedaan op de heide. Waarbij
we ontdekte hoe gidsen errug leuk met
hun gatje boven de pollen uitstaken. Na
dit
gezellig
samenzijn
met
ons
vertokken de holbewoners s’avonds ook
weer terug in hun holletje.
Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/gidsen

Rowans & Sherpa's
Zaterdagmorgen om 9 uur begon het
zomerkamp
met
de
gezamenlijke
zomerkampopening in de grote zaal.
Natuurlijk was iedereen op tijd. Elke
speltak voerde een stukje op waarin
werd uitgelegd wat de speltak van plan
was. Helaas hadden de Rowans een cd
gemaakt met een film erop, maar geen
computer geregeld om de film op te
vertonen. De sherpa's hadden wel een
stukje. Dit zag er fantastisch uit, het
waren net een stel professionele
cheerleaders. Na de opening vertrokken
alle speltakken. Sommigen met de fiets,
sommigen met de auto. De Rowans en
Sherpa's moesten zelf naar Elburg
fietsen.
Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/sherpas
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