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TRAPPERSPOST

Een overzicht
van hoe onze
speltakken nou
echt werken!

Het enige echte
OPV-SCHOONOORD

MAGAZINE

De leukste
manier om op de
hoogte te blijven
van de mooiste
vereniging van
Oosterbeek!

In deze
editie een tof
item uit de
archief doos

Bewegwijzering
a quick guide door de speltakken

Welpen
meisjes

Padvindsters

Stes

RSA

Bevers

5 tot 7 jaar

Stam

Welpen
jongens

Verkenners

7 tot 11 jaar

12 tot 15 jaar

Begeleiding

15 tot 18 jaar

vanaf 18 jaar

vanaf 23 jaar

Jeugdlid

We kunnen ons voorstellen
dat je soms even niet meer
weet wie nou welke speltak
is of hoe het precies zit.

Op de leeftijd van 5 stroom
je als Bever bij ons binnen.
Waar je leert te spelen zoals
een scout dat doet.

Maar met deze quick guide
weet je precies hoe de vork
in de steel zit.

Daarna stroom je met 7 jaar
door naar de welpen, meisjes
en jongens hebben apart van
elkaar opkomsten.

Als meisje stroom je vanaf
de welpen door naar de
padvindsters, en als jongen
naar de speltak van de
verkenners.
Later, als je 15 jaar wordt,
ga je naar de RSA wat een
afkorting is van Rowans

Sherpha’s Afdeling.
Als je 18 wordt is het tijd om
door te stromen: je kan na je
periode als jeugdlid bijvoorbeeld leiding bij een van de
speltakken worden of bij de
stam gaan.
Ben je 23 jaar of ouder, kan

je bij de stes gaan.

We hebben nog veel meer
actieve groepen binnen
onze vereniging zoals:
- Activiteiten team
- Bestuur
- SN
- Klusgroep
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Iedere editie van het OPV-Schoonoord Magazine zetten we een
team binnen de vereniging in het zonnetje.

r

Klik op de button om het filmpje te bekijken of klik op deze
link: https://youtu.be/CJqxG-t2h2U
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Deze keer in het zonnetje: het leidingteam van de padvindsters.
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team van de maand

Welke toppers zitten er in dit team?

let’s look

DE
GELDACTIES
SPECIAL

Terugblik 1/2
In elke editie van dit magazine kijken we terug op een
aantal bijzondere momenten. We nemen je graag mee
in de actuele gebeurtenissen van onze groep.

Flessenactie!
Afgelopen tijd is de vereniging druk geweest met
de flessenactie in samenwerking met de Coop in
Oosterbeek. Van alle flessen die werden ingeleverd
en gedoneerd ging de opbrengst naar de vereniging.
En het tofste, de Coop heeft het totaalbedrag
ook nog eens verdubbeld! Een tijd geleden heeft
welpenleiding Matthijs samen met een aantal
welpen de cheque opgehaald, van maarliefst 668
euro en 10 cent! Heel erg bedankt Coop en
iedereen die hun flessen hebben gedoneerd!
Vooral een hele grote dankjewel aan alle welpen,
hun ouders en de welpenleiding! Zij hebben namelijk
super hun best gedaan om elke week lege flessen
mee te nemen, die de leiding dan vervolgens ging
inleveren. Op 13 mei ging het alleen even mis met
inleveren. Ze hadden zoveel flessen opgehaald
(meer dan 120) dat het apparaat vastliep en het
bonnetje uitspuugde nog voordat ze op ‘doneren’
hadden kunnen drukken. Bij de kassa konden ze hier
helaas niks aan doen en dus weg verdubbeling van
€31,35…Maar, na een mail aan het hoofdkantoor
van Coop beloofden ze dat ze alsnog dit bedrag
zouden verdubbelen voor de eind cheque.
Kwam het gelukkig toch nog goed!

Wasstraat & poffertjes
De RSA maakte een heuse autowasstraat-drivethru. Compleet met hogedrukspuiten en vele
emmers en sponzen en een poffertjeskraampje
voor de liefhebbers. De actie leverde een mooi
bedrag op voor hun zomerkamp.

let’s look

DE
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Terugblik 2/2
In elke editie van dit magazine kijken we terug op een
aantal bijzondere momenten. We nemen je graag mee
in de actuele gebeurtenissen van onze groep.

AOT Donatie
Traditiegetrouw organiseert de AOT-stam van
onze groep met Pinksteren de Ardennen Oriëntatie
Tocht ergens in de Belgische, Luxemburgse of
Duitse Ardennen.
Dit jaar kon dat, vanwege alle corona-maatregelen,
niet doorgaan. Om toch de deelnemers iets aan te
bieden bedacht de AOT-stam een Alternatieve
Oriëntatie Tocht in en rondom Oosterbeek.
Zo’n 140 deelnemers deden mee aan deze eendaagse
wandeltocht. Aan hen werd gevraagd om een donatie
te doen voor onze verbouwing.
Daar werd zo gul op gereageerd dat de AOT-stam
samen met de deelnemers een bedrag van 750 euro
kon doneren aan de groep! Super tof! Dank aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

what comes

zoka’s*

Uiteraard blikken we ook vooruit op de komende
toffe activiteiten die we gaan ondernemen. Via de
leiding krijgt u altijd meer informatie, maar hierbij
alvast een globaal overzicht.

Septembermaand!

Speltak

Datum

Waar

Thema

Verkenners

12 –16 mei

Baarn

Reis rond de wereld

Bevers

19 – 20 juni

Trappershof

Thema volgt

Padvindsters

25 – 31 juli

Aerdenhout

Glamping

Wolvenhorde

25 – 31 juli

Epe

Thema: volgt

Havelihorde

25 – 30 juli

Wageningen

Thema: is nog geheim

RSA

2 – 8 augustus

Rotterdam

Geen thema

Stam

6 –13 augustus

Slovenië

Geen thema

Stes

Geen kamp

* staat voor zomerkampen

Wat komt eraan?

September is altijd een drukke maand. Op dit moment
is de start van het seizoen nog niet helemaal bekend. Dit
alles heeft te maken of er tijdens het ‘’Airborne-weekend’’
iets wordt georganiseerd in de gemeente. We weten dat
Airborne-wandeltocht niet doorgaat, maar als wij kunnen
helpen bij een alternatief dan doen we dat. Wel weten we
al dat de maand september altijd gezellig is met het
overvliegen en de open dag.
Zodra de juiste planning bekend is, krijgt u die via te
horen via de leiding van uw kind.

what’s

new
Nieuwe leiding
en bestuursleden!

nieuwe leiding

What’s new?

Onze groep is een actieve groep met veel vrijwilligers.
Op dit moment zijn dat zelf bijna 100 Scouts die zich op
welke manier dan ook inzetten voor de groep.
Daar zijn we super blij mee!

groepsontwikkelaar

Graag heten we een aantal
mensen welkom bij onze
groep:

vertegenwoordiger
groepsraad

vertegenwoordiger
groepsraad

vertegenwoordiger
groepsraad

secretaris

Maron
Tijmen
Maron was tot voor kort
niet bekend met onze
scoutinggroep, maar naar
een speurtocht via internet
kwam ze bij ons terecht.
Na een snuffelperiode
heeft ze aangegevn graag
leiding te willen worden bij
de Havelihorde. Daar
draait ze nu al een aantal
weken mee! Super tof dat
je ons gevonden hebt
Maron:
Welkom bij de groep!

Luc
Remco
Het besturen is voor
Remco niet nieuw. Na zijn
termijnen als secretaris
heeft hij nu een nieuwe
uitdaging gevonden in
het bestuur: de groepsontwikkelaar. Samen
met de andere begeleiders
gaat hij aan de slag om
onze groep nog mooier
te maken!

Max
Max kennen jullie wel als
Welpenleiding, maar sinds
kort zit hij ook in het
bestuur. Als vertegenwoordiger van de
groepsraad denkt en doet
hij mee met het bestuur.

Luc is al jaren Verkennersleiding en heeft dit seizoen
ook de stap naar het
bestuur gemaakt. Hij is
ook vertegenwoordiger
van de Groepsraad
participeert vanuit die rol
mee in het bestuur.

Pepijn
Als Padvindsterleiding
weten jullie wie Pepijn is.
Ook hij zit sinds kort in het
bestuur. Samen met de
twee andere vertegenwoordigers gaat hij ook
aan de slag in het bestuur

Na jarenlang verkennersleiding te zijn geweest wat
het tijd voor een nieuwe
uitdaging voor Tijmen.Een
perfectere secretaris
bestaat er niet.

Voor alle vier geldt:
welkom in het bestuur en heel veel plezier met deze nieuwe uitdaging.

Scouting at home

Lord Baden-Powell knows it best:

Marshmallows
Marshmallows roosteren gaat niet zonder kampvuur,
lange takken en een idyllische kampeerplek, ergens
midden in de rimboe… Dat denk je misschien..
Maar het roosteren van marshmallows is erg makkelijk,
lekker en een kampeerplek is niet eens nodig.
Het enige wat je hoeft te doen is de marshmallow op
een lange stok prikken en hem boven het vuur houden.
Heb je nou geen houtvuur, vrees niet want ook dan kun
je marshmallows roosteren. Boven een waxinelichtje of
andere kaars gaat het ook prima!
Kook je op een gasfornuis? Dan kun je de gasvlam
ook gebruiken voor het roosteren van bijvoorbeeld
marshmallows. Heb je geen gasfornuis? Niet getreurd,
het kan ook met zo’n klein brûlée brandertje.
Let op! Houd de marshmallow niet in de vlammen (of
tegen de kolen aan), blijf draaien zodat de marshmallow
rondom karamelliseert en laat je tijdens het roosteren
niet afleiden, want voor je het weet is ‘ie zwart.

Hier vind je de leukste tip’s en tric’s om scouting
in je huis te halen. Ga aan de slag en benoem
@opvschoonoord in je Instagrampost.

Uit de oude doos
“TRAPPERSPOST”: een oude naam voor de nieuwe
nieuwsbrief van OPV-Schoonoord! Waar komt deze naam vandaan?
Een jaar geleden begon ik met het ordenen en beschrijven van het
historisch archief van de Oosterbeeksche Padvinders Vereeniging
(OPV), de Schoonoordgroep en het huidige OPV-Schoonoord.
Uit de kelder van Peter Krechting haalde ik zeker 12 verhuisdozen
vol met jonge, oude en héle oude documenten. Denk hierbij onder
andere aan een oud fotoalbum uit de jaren ’30 met echte ‘kiekjes’,
de bouwtekening van TrappersHoogte (de poort bij Trappershorst),
notulen van bestuursvergaderingen in de Oude Herberg (gaan oude
tijden herleven?) en veel oude groepsbladen. Natuurlijk is er nog
veel meer: teveel om hier op te noemen.
De naam ‘TrappersPost” gebruikte de OPV in 1984-1985 ook voor
haar groepsblad. In het archief zijn in ieder geval twee jaargangen
bewaard gebleven. Van 1989 t/m 1993 maakte het bestuur van de
OPV, grotendeels samen met het bestuur van de Schoonoordgroep
mooie jaarverslagen in de vorm van een krant zoals je op de foto
hiernaast ziet. Met ingang van 1994 fuseerde beide groepen tot de
OPV-Schoonoordgroep zoals we deze nu kennen. Lang heeft de
TrappersPost niet bestaan: na 1993 is de krant niet meer gedrukt.
Nu wordt de naam weer opnieuw gebruikt.
Wordt vervolgd!

Tijmen Pranger

Vind ons op de socials,
en blijf op de hoogte!
Vind ons op Facebook

Bekijk onze website

Vind ons op Instagram
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Heb je een bijzonder scoutingverhaal, een oproep of heb je een
leuke input voor dit magazine?
Mail ons en misschien zie je
het terug in de volgende editie!
trapperspost@opv-schoonoord.nl
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Vind je het leuk om mee te
werken aan de inhoud van
de Trapperspost?
Meld je dan aan bij de redactie.
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Gezocht:
Redactieleden
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Elke bijdrage wordt gewaardeerd:
hoe meer zielen hoe meer vreugd!
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Met dank aan;
Tijmen Pranger

