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We zijn weer gestart.
Beste leden, ouders/verzorgers, oud-leden en andere geïnteresseerden,
Het is weer september, een mooie lange zomer is voorbij en iedereen (met schoolgaande kinderen) is
weer terug van vakantie. Ik hou van vakantie en reizen en doe niets liever. Dit jaar zijn wij met de
caravan naar het meer van Annecy geweest waarbij ik mijn parapente sprong (= paragliding) wel het
hoogtepunt vond. Ik hoop met het Familieweekend op 22 september a.s. ook uw/jullie verhalen te
horen van de vakanties.
Het is weer september, dus scouting is ook weer gestart. En hoe! Met een Pokémon Challenge, een
leuke combinatie van vossenjacht en levend stratego. Vanaf het terras konden wij, ouders, heel goed
zien hoe het er aan toe ging. Mijn complimenten aan de organisatie.
Het is weer september, ook de wekelijkse opkomsten zijn gestart. De agenda voor de komende
maanden voorspelt weer mooie, leuke en leerzame activiteiten.
Het is weer september, aan het begin van het nieuwe seizoen maken we even de balans op van het
ledenbestand. Voor het eerst in jaren zijn we in de luxe positie dat verschillende speltakken praktisch
vol zitten en we met wachtlijsten zijn begonnen. Het gaat dus goed maar wachtlijsten hebben is geen
doel. Vier de successen en dat mag de Vereniging en Stichting Scouting Polanen zeker doen want
zonder de renovatie was dit denk ik niet gebeurd.
Tenslotte: veel leesplezier toegewenst en vriendelijke groeten namens het verenigingsbestuur,
voorzitter Teun.

AGENDA:
22 september 2018: Familiedag Scouting Polanen.
2 oktober 2018: Vanaf 19.30 uur: schoonmaak groepshuis. Helpt u mee?
7 oktober 2018: EHBO-cursus voor leiding speltakken (in groepshuis).
20-21 oktober 2018: JOTA-JOTI weekend.
3-4 november 2018: Bevers weekend.
5 november 2018: Vanaf 19.30 uur: schoonmaak groepshuis. Helpt u mee?
10-11 november 2018: Welpen weekend.
3 december 2018: Vanaf 19.30 uur: schoonmaak groepshuis. Helpt u mee?
7-9 december 2018: Scouts weekend.
Medio december 2018: Versturen volgende Polanen-Post.
22 december 2018: Laatste opkomst van 2018 !!!
5 januari 2019: Nieuwjaarsinstuif—Nieuwjaarsborrel.
26 januari 2019: Open Dag Scouting Polanen.
20 –27 juli 2019: Zomerkamp Welpen en Scouts (Noteer data alvast in de agenda’s!!)

Een laatste herinnering………
zaterdag 22 september: Familiedag Scouting Polanen.

Jij/u komt toch ook ???

SAMEN vormen we de vereniging.

De kosten zijn €6,50 voor kinderen tot en met 15 jaar en 15+ is €8,50.
Nog niet opgegeven? Doe dat nu direct via de link https://goo.gl/forms/5tO4Ka8SINsgBMCA2.

In het AD editie Den Haag/Westland van zaterdag 1 september jl. stond een 2
pagina’s groot artikel met als hoofdtitel ‘Scouting, is dat wel in de haak?’ en als ondertitel
‘Jeugdvereniging worstelt met imago vanwege misbruikverhalen.’
Aanleiding voor dit artikel was de zoektocht naar de Limburger Jos Brech, dat uitgebreid
in het nieuws was. In 2002 is hij weg gestuurd bij de scoutinggroep Heerlen vanwege zijn
zedenverleden. Wendy van Rossum reageerde namens Scouting Nederland: ’We zijn
vooral boos dat figuren als Jos Brech proberen misbruik te maken van de scouting.’
Ondanks de wat negatieve hoofdtitel van dit artikel komt scouting er juist erg goed uit.
O.a. de volgende conclusies worden vermeld:
> Scouting is nog steeds de grootste jeugdvereniging van Nederland. ’De scouting maakt
van kinderen een beter mens’.
> Uit onderzoek blijkt dat de scouting onze samenleving 160 miljoen euro per jaar
bespaart, o.a. door lagere zorgkosten.
> Onderzoeken wijzen uit dat kinderen bij de scouting later minder last hebben van
psychische problemen. Zij zijn gezonder, kansrijker op de arbeidsmarkt, vallen minder
vaak uit op school en blijven vaker op het rechte pad.

Gebruik deze informatie indien jij/u soms in dit soort discussies
verzeild raakt !!!

Activiteiten Bevers.
Als afsluiting van het vorige seizoen hebben de Bevers
op 7 en 8 juli jl. hun weekendje gehouden en hebben zij
een nachtje in het groepshuis geslapen. Zij zijn o.a.
naar het strand geweest en hebben schelpen gezocht
en kastelen gebouwd. Ook hebben zij spelletjes gespeeld op het grasveld bij het groepshuis. De lunch
bestond uit pannenkoeken eten en ‘s-avonds zijn er
patatjes gegeten op de tafel met borden van ketchup en
bestek van mayonaise. Jammie!
Op zondag zijn de Bevers naar het overdekte speelparadijs Ballorig in ‘s-Gravenzande geweest. Het was
erg leuk om daar te spelen. De leiding heeft even
fanatiek meegedaan. Het was een super leuk en
geslaagd weekend. Alle Bevers hebben het naar hun
zin gehad.
Helaas zijn er geen foto’s gemaakt tijdens dit weekend.
Het nieuwe seizoen (tot de jaarwisseling) van de Bevers
is al grotendeels ingevuld. Er staan weer vele leuke
dingen op het programma en
natuurlijk een weekendje op 3 + 4
november a.s.
Ook gaan de Bevers aan het insigne Stanley Stekker werken waarbij hen
uitdagende scoutingtechnieken aangeleerd worden. Zorg dat je erbij bent !!
Onlangs hebben de ouders van de Bevers al de nieuwe Beverbabbel ontvangen
met o.a. het programma (zie hiernaast).

De nieuwe secretaris stelt zich voor:
Hallo beste ouders en leden van de gezelligste Scouting groep van Nederland.
Ik ben Sandra van Gessel en sinds de ALV in april jl. lid van het bestuur van Scouting Polanen.
In dit bestuur zal ik de rol van secretaris gaan vervullen. Ik ben al als secretaris verbonden bij de
Blinkerd en kinderboerderij Vivaldi.
Samen met Arnold heb ik 5 kinderen. Myron is al 20. Sandor en
Yentl zijn 16 en ik denk dat velen hen wel kennen. Yentl geeft
leiding bij de Scouts en Sandor bij de Welpen. De twee jongsten,
Danny en Aafke zitten ook bij de Welpen. Zo maken we er een
familievereniging van, haha.
Vanaf het moment dat onze kinderen op scouting zitten zijn wij
zeer enthousiast over alle leuke dingen die ze doen op de
opkomsten, weekendjes en zomerkampen. Zelf ben ik best
creatief en hou ook van een beetje gek doen dus de van
Gesseltjes passen er hier best bij denk ik.
Fijn dat ik nu deel uit mag maken van deze gezellige groep. Ik ga
mijn best doen om mijn taken goed uit te voeren en hoop daarbij
ook op veel plezier.

Terugblik: zomerkamp Welpen.

Na maanden van voorbereiding was het op 14 juli zover, de Welpen gingen op zomerkamp naar
Nijmegen! De 14 kinderen en 5 leiding hadden er erg veel zin in.
Het was een erg warme week waardoor zij wel 3-maal hebben gezwommen. De Welpen hebben
ook een bezoek gebracht aan de Scouts en konden zien dat de Scouts middenin het bos in tenten
slapen en dus niet in een gebouw zoals zij doen. De Welpen
hebben ook een mooie fietstocht gemaakt van maar liefst 21
kilometer en zij hebben veel leuke spelletjes gespeeld.
Zondagochtend, toen iedereen wakker was, stond er opeens
een gekke tijdmachine in het lokaal, deze was van Professor
Wat. De Welpen waren allen erg nieuwsgierig en doordat zij
aan het apparaat zaten is de Kosmische Tijdgeleider, gemaakt
van Scoutanium, in de tijd gaan reizen.
Zonder deze Tijdgeleider ging de tijdmachine aan op de meest
rare momenten en kwamen er mensen uit allerlei tijden langs. Zo hebben zij een Romein, een
Hippie, een Detective, een Indiaan, een Holbewoner en een Robot ontmoet.
Tijdens de kampdagen hebben de Welpen diverse leuke dingen gedaan met deze bezoekers
zoals het maken van een schild en zwaard met Rein de Romein, gebakken met Heppie de Hippie
en heeft de leiding de kinderen ’s-avonds nog wakker moeten maken om de Holbewoner te
vangen terwijl het al donker was. Gelukkig had de Indiaan de Tijdgeleider gevonden waarna de
Welpen deze terug gegeven hebben aan de Professor die toen de tijdmachine gemaakt heeft.
Gelukkig kwam alles dus weer goed en kon iedereen weer terug naar huis na een hele gezellige
week zomerkamp!

Scouts
Zomerkamp

De Scouts waren deze zomer in Overasselt op kamp.
In de mooie bossen van de Overasseltse en Hatertse
Vennen hebben ze veel beleefd. Zo hebben ze
gezwommen in een meer, Fort Pannerden bezocht en
een spannende tocht in het donkere bos gelopen.

Het thema van dit kamp was de
Olympische Scoutingspelen. Elke dag
hebben de Scouts tijdens
verrassende spellen kunnen strijden
om ringen.
Het was een warm maar gezellig
zomerkamp.

Op zondag 7 oktober a.s. wordt in het groepshuis van Scouting Polanen een
EHBO cursus gegeven speciaal voor de leiding.
Deze cursus is een samenwerking van Scouting Nederland met het Rode
Kruis en is speciaal gericht op scouting ongelukken.
Een groot deel van de leiding van Scouting Polanen neemt hieraan deel; in
ieder geval is elke speltak vertegenwoordigd. Bovendien komt er ook nog
leiding vanuit o.a. Hoek van Holland en Den Haag naar deze cursus in ons
groepshuis. Veel succes toegewenst.

Financiën:
Maanden geleden, in de week na Pinksteren (22 t/m 25 mei), heeft de huis-aan-huis
verkoop van loten van de Nationale Scouting Loterij in de dorpskern Monster plaats
gevonden.
Dit jaar heeft een groter aantal leden en ouders meegeholpen deze loten te verkopen.
Allemaal bedankt hiervoor.
Tijdens de Familiedag (22 september a.s.) maakt het bestuur bekend of het gelukt is om
alle 800 loten te verkopen. Bovendien wordt dan ook de uitslag bekend wie dit jaar de
Topseller en Supersellers geworden zijn. Zorg dat je erbij bent.

Rabobank Clubkas Campagne.
Rabobank Westland heeft weer geld gestort in de pot van deze campagne. Alle leden (!!!)
van Rabobank Westland kunnen in de periode van 3 t/m 15 oktober a.s. via de virtuele
stembus hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.

Scouting Polanen doet ook mee aan deze campagne.
Wij hopen zoveel mogelijk stemmen te ontvangen hetgeen
resulteert in een groter geldbedrag voor de verenigingskas.
Vertel het ook uw/jullie vrienden.
Elke stem is geld waard. Bedankt voor jullie medewerking.

Vrijwilliger in de spotlight
In deze rubriek wordt ieder kwartaal een andere
vrijwilliger van onze vereniging in de spotlight gezet.
Hij/zij ontvangt de ‘Polanen Pluim’ voor zijn/haar inzet.
Daarnaast krijgt hij/zij een zaklamp met het verenigingslogo cadeau om de spreekwoordelijke spotlight echt licht
mee te geven.
De vrijwilliger vertelt in deze rubriek wat hij/zij doet voor
de vereniging en deelt zijn/haar mooiste momenten
binnen Scouting Polanen.
In deze editie zetten we Gab Borsboom in de spotlight.
Gab is sinds een aantal jaar lid van ons Klusteam en
helpt wekelijks om het gebouw en terrein netjes te houden.
Hoe ken je Scouting Polanen?
Alle 3 mijn kinderen hebben bij deze vereniging gezeten toen ze jong
waren. Vrijwilligerswerk deed ik niet maar we zijn wel een aantal keer
meegegaan met het familieweekend. Dat was altijd erg gezellig.
Wat doe je voor Scouting en sinds wanneer?
We komen met het Klusteam wekelijks bij elkaar voor het onderhoud
van het terrein en gebouw. De ene week is dat meer werk dan de
andere maar er is vaak wel wat te doen. In ieder geval zorg ik dat het
grasveld er netjes bij ligt. Dat is per keer ongeveer een uur werk.
Daarnaast is het ook gezellig om wekelijks een bakkie te doen met
het team.
Eerder, tijdens de renovatie van het groepshuis, was het drukker.
Toen waren we vaak 2 of 3
dagen per week aan het klussen. Dat is nu niet meer nodig.
En sinds wanneer?
Een jaar of 3 geleden heeft Wim van Dijk, de toenmalige voorzitter
van de Stichting, mij gevraagd om te helpen met de renovatie van het
groepshuis. Dat leek mij een mooie uitdaging.
Het opknappen van het gebouw maar ook nu het onderhoud vind ik leuk om te doen.
Waar denk je met een glimlach aan terug?
Het meest trots ben ik op de reparatie van het gebouw in de hoek
bij het tentenhok (zie foto onderin). Het gebouw was er daar slecht
aan toe. Dit hebben we weer goed kunnen krijgen.
Scouting Polanen is…
Voor mij is dat meer het gezellige Klusteam en minder de
vereniging zelf. Ik ben niet direct betrokken bij de verdere leden
van de vereniging maar met het Klusteam vind ik het leuk om te
klussen.

We zijn weer gestart.
Op zaterdag 1 september jl. heeft
Scouting Polanen het nieuwe
seizoen ‘afgetrapt’ met de
Pokémon Challenge in het centrum van Monster.
Bij dit spel, een combinatie van de
bekende Vossenjacht en Levend
Stratego hebben de kinderen in
groepjes Pokémons gezocht en
kaartjes verzameld. Ook konden
kinderen elkaar tikken waardoor
Pokémon kaartjes verzameld
werden. Er waren ook gymleaders
die af en toe een speciale
Pokémon in het spel brachten.
Hier moest je snel bij zien om die
te krijgen.
Bij de afsluiting van de Challenge
kreeg elke deelnemer een gave
sleutelhanger en mocht hij/zij een
ijsje halen bij ‘Broodjeszaak HOP’
in de Zeestraat, die de opening
van het nieuwe scouting seizoen
op die manier sponsorde.
Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
We kunnen terug kijken op een
geslaagde activiteit waaraan ook
een flink aantal niet-leden deel
genomen heeft.
De foto’s geven een impressie van
deze dag.

Rubriek ‘Uit de oude doos….’
In de jaren ’80 en ’90 (vorige eeuw) had Vereniging Scouting Polanen ook een eigen
verenigingsblad, genaamd de ’POL’. Aangezien die bladen nog in het bijna niet-digitale
tijdperk uitgegeven werden ontving iedereen nog een echt boekje.
Nog vóór de ‘POL’ was er in de jaren ‘70 een ‘Mededelingenblad Polanen’.
Onderstaand een verslag over de voorbereidingen van de bouw van een groepshuis
aan de Pluvierstraat/Gruttostraat in Monster in Mededelingenblad nr.2 (april 1972).
[Pas rond 1992 is Scouting Polanen verhuisd naar de huidige locatie.]

