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Belofte maakt schuld.
Een kleine twee weken later dan gepland is hij er dan toch gekomen. De tweede nieuwsbrief
van onze regio.

Belangrijke Data:
Nieuwjaarsrecep e 15 januari 2016 bij Loevestein
Speltakoverleg
5-7 jaar
7-11 jaar
11-14 jaar
14-17 jaar
17-21 jaar

22 januari
12 februari
26 februari
11 maart
25 maart

Regioraad
17 februari 2016
25 mei
2016
14 september 2016
23 november 2016

Gastgroep
van Brederode
Chris aan de Wet
De Vikings
van Speijk

2016
2016
2016
2016
2016

Ac viteiten
Bever Doe Dag
28 mei 2016
Jungledag
11 juni 2016
Scoutsac viteit
najaar 2016
Na e Expedi e(Explo’s) 24 september 2016
RSW
8,9,10 april 2016
Regio Scou viteit + BBQ 17 september 2016
Plannen voor 2016
Trainingsweekend
Workshopdag/middag/avond
Roverac viteit
Banners en Vlaggen aanschaﬀen voor
regioac viteiten
Website actueel ???
Mocht je iets ter aanvulling weten dan staan wij
daar uiteraard voor open. mail je idee naar :
regio@biesbosch.scou ng.nl en we gaan het zeker
bespreken
Samenstelling Regiobestuur
Alex van der Sloot
Marc Elvery
Jeroen van der Weijde
Johan Luysterburg
Edwin Echtermeijer
Johan Hobbel
Rob Emmen

Voorzi er
Admiraliteit
Secretaris
Penningmeester
Ac viteiten
Deskundigheid
Regiocoach

Het doel van deze nieuwsbrief is om jullie te informeren over wat er in de regio is gebeurd en
wat er allemaal nog staat de gebeuren.
Helaas is het niet gelukt om alle info op 1 A4-tje te krijgen maar zijn het er wat meer geworden.
Er is namelijk gewoon heel veel informatie aangeleverd.
Uiteraard mogen jullie ook berichten of nieuwtjes aanleveren. De nieuwsbrief is er namelijk
voor jullie.
We willen proberen om elk kwartaal een nieuwsbrief te maken en wel ongeveer twee weken
na de regioraad. Deze staan op de agenda en mocht je iets willen delen dan kan dit op de
regioraad aangeleverd worden.
Uiteraard staan we open voor verbeteringen en aanvullingen van jullie kant om de nieuwsbrief
nog informatiever en vooral effectiever te maken.
Ook op onze facebook pagina kun je regelmatig nieuwsfeitjes vinden. We proberen hier zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de regioactiviteiten, nieuwtjes en wat we maar kwijt
willen.
Bezoek onze pagina, heb je leuke activiteiten en of foto’s, meldt deze aan, dan kunnen we
hiervan melding doen . https://www.facebook.com/ronddebiesbosch

Regio Algemeen
Afgelopen regioraad is de taakverdeling binnen het bestuur bekend gemaakt en is er ook een
rooster van aftreden gemaakt. We willen proberen om hieraan vast te houden. Dit betekent. dat wij als regiobestuur verwachten dat er vanuit de groepen elk jaar 1 of twee nieuwe
bestuursleden zich aanmelden om de continuiteit van het regiobestuur te waarborgen. We
zorgen er samen voor, dat we een actief en betrokken regiobestuur houden.
Op dit moment is er in het regiobestuur nog ruimte voor enthousiaste dames die vooruit willen
met de regio en deze weer wil laten bruisen.
Je kunt aanmelden via:
regio@biesbosch.scouting.nl

Bever Doe Dag – 28 mei 2016
Net zoals andere jaren komt er weer een Bever-Doe-Dag en wel op 28
mei 2016. Als thema is gekozen voor De Toekomstboom. De toekomstboom staat midden op het dorpsplein. Tijdens een logeerpartijtje bij Bas
Bos en Rebbel ziet Stuiter een houthakker die de boom op het dorpsplein om wil hakken. De
houthakker wil hout voor zijn kachel, maar de bewoners van Hotsjietonia willen natuurlijk niet
dat hun bijzondere boom wordt omgehakt. Ze moeten de houthakker laten zien dat het ook
anders kan! Bas Bos probeert de houthakker te stoppen, maar hoe, gaat dat lukken?
Toekomstboom
Kun jij bedenken wat een toekomstboom is? Heb jij daar ideeën over? Is dat een boom waar
je lekker tegen aan kunt staan, onder kunt kamperen, spelletjes om de boom doen?
Ben jij als beverleiding als nieuwsgierig geworden? Hoe gaan we dit dorpsfeest verder vormgeven? Wil jouw groep het dorpsfeest van de Bevers op zijn/haar terrein? Neem dan contact
op met het activiteitenteam.
Meer weten
Dan ben je van harte welkom op het eerstkomende overleg op 22 januari a.s. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
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Jungledag 11 jnui 2016
Nadat we dit jaar Anansi weer terug is naar Ghana wordt het tijd voor een nieuwe dag. Daarom gaan
we weer een Jungledag samen met de leiding van alle welpengroepen organiseren. Voorheen organiseerde het activiteitenteam de hele dag. Dat was altijd heel veel leuk werk. Maar nu de deelname groter
wordt, willen het samen met jullie doen.
Toekomstboom
In 2016 is het thema van de Jungledag 'De Toekomstboom'. De junglebewoners zijn in rep en roer als
er een groep houthakkers in de jungle komt die allerlei bomen om wil hakken om er landbouwgrond van
te maken. Er zijn namelijk bomen bij die erg bijzonder zijn voor de junglebewoners. Kunnen ze de houthakkers leren om geen bomen te kappen, maar om juist samen te leven met de natuur?
Toekomstbomen of bomen van de toekomst
Zoals je ziet lopen de thema’s door bij elke speltak. Uiteraard zijn de spelen net even anders, maar niet
minder leuk. Weet jij hoe zo’n toekomstboom er uit ziet? Is dat een grote Baobab-boom of een grote eik
of nog groter zoals een Sequoia. Laat het ons weten.
Samen spelen is toch leuker
Het is gebruikelijk dat we op tournee gaan door de Regio. Wil jouw groep graag gastheer/-vrouw zijn
voor de Jungledag 2016? Omdat we het afgelopen jaar in Dordrecht zijn geweest willen we graag de
andere groepen ook een kans geven. Reken dan op ca 200 welpen en hun leiding. Wij horen graag.
Om de Jungledag verder vorm te geven vragen wij te komen naar het overleg op 12 februari. Dan willen
we met elkaar de dag verder vorm geven.

Ac viteiten in de regio:

Meer weten
Dan ben je van harte welkom op het eerstkomende overleg op 12 februari a.s. Je ontvangt hiervoor een
uitnodiging.

Kerstmarkt bij Panoord !
Op 19 december organiseert
Scou ng Panoord
een Kerstmarkt.
Het begint om 15:00
uur en duurt tot 20:00 uur.
Er is die dag ook nog een verlong.
Jullie zijn allemaal van harte
welkom.

Scouts
In het voorjaar vindt traditioneel de Regionale Scouting Wedstijd plaats. Hier kun je per groep 2 patrouilles aan deelnemen. Wie is de beste met samenwerken, technieken en kan zijn creativiteit helemaal laten gaan?
Dan is dit het evenement van het jaar voor jouw patrouille.
Maar omdat we alle scouts een kans willen geven om te laten zien wat zij in huis hebben. Hiervoor
gaan wij je uitdagen?
Wat heb je daar voor nodig?
Om alle scouts van de regio uit te dagen hebben wij het volgende recept geschreven;
Scouts in de leeftijd van 10-15 jaar
Leiding
Activiteitenteam
Ruimte om dit evenement te laten uitvoeren

Gebruiksaanwijzing
Samen met het activiteitenteam gaan een aantal leiders om de tafel om dit in een grote kookpot samen
te voegen en daar een activiteit neer te zetten, waar jij als scout U tegen zegt.
Wanneer
De activiteit zal in september 2016 gaan plaatsvinden.
Hoe gaan we daar naar toe
Op 26 februari willen we met de scoutsleiding dan ook ideeën en wensen uitwisselen om dit evenement
te laten slagen. Wij dagen om te beginnen de scoutsleiding uit.
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RSW 2016
Het is het jaar 2016 en de hele westerse wereld is in de ban van het woord
‘duurzaamheid’. Langzaamaan ontstaan er twee stromingen. De grootste van de twee
stromingen pleit voor wereldwijde duurzaamheid. Ze willen minder water verspillen, minder
uitstoot van CO2 en pleiten op allerlei fronten voor steeds meer maatregelen, zodat iedereen
nu en in de toekomst van de aarde kan blijven genieten. Ze streven ernaar dat iedereen het
goed heeft op de aarde, maar wel op een verantwoorde manier.
De tweede stroming is kleiner, maar groeit wel heel snel. Deze door wereldleiders geleide
stroming is ervan overtuigd dat de aarde in de komende honderd jaar zeker zal vergaan en
dat het dus geen enkele zin heeft om nu zuinig aan te doen. Waarom zuinig doen voor een
toekomst die er toch niet meer is? Hun motto is dan ook: ‘Leef zoals je wil en verspil!’ Het
maakt deze stroming dan ook niet uit dat de zeeën zo vies worden dat niemand er meer in
kan zwemmen en dat door de opwarming van de aarde de zeespiegel stijgt, waardoor er
minder ruimte voor mens en dier overblijft. Voor hen is het ieder voor zich: eigen schuld als je
‘zwak’ of arm bent en niet meer gezond en leuk kunt leven. ‘Sterke’, rijke verspillers zijn wel
gelukkig.
Beide kanten doen hun best om zoveel mogelijk wetenschappelijk bewijs te produceren voor
hun standpunten. En dan gebeurt er iets vreemds…
Hoe het verder gaat kun je ervaren op de RSW op 8 en 9 april 2016. Zorg dat je er bij kunt zijn!

Impressie van deelname aan de Spooktocht door Scouting Panoord
De spooktocht 31-10-15
We kwamen met de gehele regio, rond de biesbosch, bij elkaar.
De tocht werd georganiseerd in het Wantijpark, te Dordrecht.
We werden eerst in groepen verdeeld. Met het groepje werd je het Wantijpark in gestuurd om een
amulet te zoeken. Dit amulet moesten we zoeken om vervolgens te geven aan Walter of Victor…
Walter had het amulet nodig om Victor te verslaan en het moorden in het park te stoppen, Maar Victor
had het nodig om voorbij de grenzen van het park te komen.
Onderweg werd ook verteld dat, als Walter het amulet zou krijgen, hij het park onmiddellijk op slot zou
doen zonder de andere mensen de kans te geven het park te verlaten.
Aan de andere kant wilden twee weduwes dat het amulet in handen van Victor zou komen, zodat zij
met hun mannen herenigd zouden worden. Ook dreigde Victor de jongste van je groep levend te begraven, al kwam deze meestal ongeschonden terug.
Men werd verteld dat het amulet in handen was van Lise, de minnares van Walter en de vrouw van
Victor, al werd later duidelijk dat zij het amulet was verloren. Deze moest men vervolgens gaan zoeken
in het Wantijpark…
Tijdens de tocht kwam men verschillende zombies skeletten, het meisje uit “The Ring” en nog meer
monsters tegen. Sommige waren wat enger dan andere.
Daarna hebben wij de mogelijkheid gekregen om met z’n allen nog gezellig wat kunnen drinken bij
scoutinggroep Johan en Cornelis de Wit. Het was vooral gezellig en leuk opgezet en de meeste kunnen niet wachten tot de volgende regio-activiteit!
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Nieuws uit het activiteitenteam
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal regioactiviteiten samen met jullie georganiseerd. Dit gaan we
uiteraard in 2016 ook weer doen. Wij, Marlies, Johan, Marlies en Edwin en alle leden van het RSWteam zijn alweer aan het denken hoe en waar we in 2016 weer uitdagende regioactiviteiten op poten
kunnen zetten.

Wist je dat…….
Scou ng Alblasserdam volgend jaar iets te
vieren hee .
We in elke nieuwsbrief een bestuurslid
willen voorstellen
De BBQ erg geslaagd is
Er jdens de BBQ leuke uitwisselingen zijn
geweest.
Er ruim 60 leidinggevenden aanwezig
waren op het kwaliﬁca eweekend.
De prak jkbegeleiders hierin een hele
grote en belangrijke rol hebben gespeeld

Training
Om de activiteiten nog beter uit de verf te laten komen gaat een deel van het team op training. Ja wel,
zij gaan naar de Training voor regio Organisatoren van de Scouting Academy. Daar krijgen wij handvaten om de regioactiviteiten nog beter op te zetten. Ook wissel je daar ervaringen uit met andere organisatoren van andere regio’s. Want er valt altijd wel iets te verbeteren. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als dat niet nodig is? Samen met andere regio’s kom je tot nieuwe inzichten, ideeën, wensen en
wat er nog meer mogelijk is.
Activiteiten
Om in het nieuwe jaar weer activiteiten van de grond te tillen hebben we jou, als scout nodig. Zonder
jullie zijn er geen activiteiten. In het voorjaar worden er voor elke speltak inloopavonden georganiseerd.
Daar willen we je meenemen naar nieuw activiteiten voor jou, jouw groepen onze regio. Samen vormen
wij de regio. Wat is nu leuker als jij een fantastisch idee hebt, wat je groot kunt uitvoeren? Voor jou een
uitdaging waar wij je graag bij helpen om het verder vorm te geven. Op de Facebookpagina van de
regio Rond de Biesbosch vindt je regelmatig meldingen. Uiteraard ontvang je ook meldingen in je mailbox. Zorg dus dat jouw gegevens goed geregistreerd staan

Regio Barbecue

We 12 hele enthousiaste prak jkbegeleiders hebben in onze regio.
Alle groepen een groei in ledenaantal zien.
Bijna alle groepen hierdoor moeite hebben om voldoende leiding te vinden.
We proberen om begin maart de volgende
nieuwsbrief klaar te hebben

Op 5 september was het zover. De eerste regio barbecue stond te gebeuren. Er waren ruim 80 aanmeldingen en uiteindelijk is er door ruim 70 mensen gezellig gegeten en gedronken. Aan het begin
van de avond zat iedereen nog keurig bij elkaar maar naarmate de avond vorderde en de buikjes zich
vulden werd het een gezellige mengelmoes en werd er druk met elkaar gepraat. Helaas werkte het
weer niet erg mee maar onder de zeilen en in de partytent was het goed toeven en zeker voor herhaling vatbaar.

De nieuwjaarsrecep e een gezellige
bijeenkomst is waar je niet mag ontbreken
De na e expedi e wordt georganiseerd
door de Vikings

Even Voorstellen.
Johan Hobbel
Hallo allemaal, sinds september 2014
maak ik deel uit van het regiobestuur
nadat een zeker persoon binnen de
regio mij hiervoor al diverse keren had
benaderd.
Ik ben al vanaf mijn 8e jaar bij scou ng
en ben nog steeds met veel plezier lid.
Ik ben een aaantal jaren beverleiding
geweest, heb trainingen gegeven en
orgianiseer al ruim 25 jaar elk jaar een
leuke HIT in Baarn met een fantas sche ploeg mensen.
Ik heb mij in het bestuur opgeworpen
om de deskundigheidsbevordering op
me te nemen,. Concreet betekent dit
dat ik aanspreekpunt zal zijn voor
trainingen en aanverwante zaken.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in
en hoop op een goed vervolg van de
weg die we met het bestuur zijn ingeslagen.

De Admiraliteit
Voor waterscouts geen onbekende term, maar voor land- en lucht-scouts roept het nog wel eens wat
vragen op. Wat is de Admiraliteit? Hoe zit het met de Admiraliteitsraad? Is dat een soort Regioraad?
Het is niet zo heel ingewikkeld. Je kan de Admiraliteit zien als een soort eigen speltak. daar hoort ook
een speltak overleg bij. Dat is de Admiraliteitsraad. Wie gaan daar naar toe? Leiding van Waterscouts, Wilde Vaart en Loodsen. Wat doet het bestuur van die groepen? Die gaan naar de regioraad.
Lastige daar is dat de Admiraliteit qua gebied niet helemaal overlapt met de regio, er zitten zeven
regio's in het gebied van de Admiraliteit. In totaal zitten er 19 groepen in de Admiraliteit. Verder zorgt
de Admiraliteit voor de nautische examens zoals CWO Kielboot III. Ook de sleeptraining en het inspecteren van vletten wordt door de Admiraliteit gedaan. Met Pinksteren wordt er elk jaar in de Biesbosch een Admiraliteitskamp gehouden, daar is ongeveer de helft van de groepen aanwezig. Nog
steeds vragen?
Stel ze aan admiraliteit@biesbosch.scouting.nl

