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We zijn er nog….
Na het gemis van de vorige nieuwsbrief is er wel éénen en ander te melden natuurlijk.
Onze regio is en blijft volop in beweging . .

Belangrijke Data:
Regioraad
8 februari 2017
10 mei 2017
20 september 2017
22 november 2017

Gastgroep
Panoord
Loevestein
Arooda
Alblasserdam

Activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
Kamp/Bivak/Logeertraining(1)
Denkdag/Baden Powell dag
Avondactiviteit 18+
Speltakoverleg Scoutsleeftijd
I-Scout
Kamp/Bivak/Logeertraining(2)
HIT
Speltakoverleg Roverscouts
RSW
Sint Joris
Bever Doe Dag
Jungle-dag
Training/workshopdag ??
Regio BBQ
Scoutsactiviteit
JOTA / JOTI

13 januari
20-21 januari
22 februari
25 februari
26 februari
4 maart
24-25 maart
14-17 april
15 april
21-22 april
23 april
20 mei
17 juni
September ?
September ?
7 oktober
20-22 oktober

Het trainingsteam heeft inmiddels een geslaagde workshopmiddag en een geslaagd module weekeinde achter de rug en is heel enthousiast om ook komend jaar weer een aantal
trainingen te verzorgen. Hierover verderop meer informatie.
Opgelucht kunnen we hier ook melden dat het regiobestuur versterking krijgt van 2 vrouwelijke leden. Sanne le Floch zal de functie van Secretaris gaan overnemen van Jeroen van
der Weijde. En Leonie van den Tol heeft zich aangemeld om namens onze regio naar de
landelijke raad te gaan. Het eerste jaar zal dit zijn als plaatsvervangend lid.
Ik wil hier nogmaals melden dat deze nieuwsbrief er is voor jullie en liefst ook gevuld wordt
door jullie. De afgelopen periode is blijkbaar heel saai geweest bij alle groepen want er is
niets ingestuurd. Gelukkig staat er ook deze keer weer een verslagje van een paar regioactiviteiten in.
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

Van het activiteitenteam:
Het afgelopen jaar stond bol van activiteiten. Zo was er een RSW, Bever
Doe-dag, Scoutsdag. Al deze activiteiten zijn druk bezocht. Was jij er bij?
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Laat ons eens weten wat je er van vond? Wij zijn altijd benieuwd naar jullie reacties. Voor
het komend jaar hebben we al weer het een ander op stapel staan. Zo organiseren we op
25 februari a.s. voor Roverscouts midden in de winter een Rondje van de Biesbosch. Hoe en
wat daar komen we zo snel mogelijk op terug.
In het voorjaar staan natuurlijk weer de RSW, Bever-doe-dag en Jungle-dag op stapel.
Speciaal voor explorers komt een NEXX versie 2017 en uiteraard komt er een scoutsdag.
Maar daar over later meer.
Zoals je ziet zitten we niet echt stil, ken of nog beter ben jij iemand die ons wil komen versterken, dan horen wij dat graag. We vertellen je graag meer.

Heb je onze regiobanner ook al
gespot ??

Cursus
Een aantal leden van de activiteitenteams zijn inmiddels op cursus geweest. Een speciale
training voor organisatoren van de regio's. Je gaat naar Leusden met een bak verwachtingen en vooral om uit te wisselen hoe andere regio's zaken aanvliegen. Dan kom je tot de
conclusie dat wij een kleine regio zijn in aantallen maar groots in de wijze waarop wij de
zaken zoals de activiteiten aanpakken. Wij hebben een activiteitenteam dat voor alle onderdelen een activiteit op poten kan zetten. In andere regio's hebben ze voor elke spelteak een
team staan. Het heeft zijn voor- en nadelen. Ik ben van mening dat een algemeen meer
mogelijkheden om jouw mogelijkheden volledig te benutten. Hierdoor wordt je uitgedaagd
om breder te denken en nieuwe ervaringen op te doen. Uiteraard zijn er altijd verbeteringen door te voeren. We hebben bij andere regio's gezien dat zij mooie posters maken voor
hun activiteiten. Wellicht is dat een idee voor onze regio?
Heb jij hiervoor ideeën cq mogelijkheden dan horen wij je graag.
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Vervolg van het activiteitenteam:
Gluren bij de buren
In het voorjaar gaan alle medewerkers van de activiteitenteams eens bij andere regio's in de keuken kijken. Wat is er nu leuker dan bij de buren gluren? Het is niet echt
gluren maar gewoon eens meekijken, meespelen of wat dan ook. Wat doen zij goed,
wat doen wij goed of waar kunnen we het nog beter doen? Door eens over de grenzen van onze eigen regio te kijken kunnen we het nog leuker maken.

Vergaderingen

Wist je dat…….













We bang zijn dat jullie van het wist je dat
hieronder zijn geschrokken.
in de volgende nieuwsbrief graag lezen van
een stoere activiteit tussen een landgroep,
een watergroep en/of de luchtscouts?
We het leuk zouden vinden om een artikel
hierover te plaatsen.
We blij verrast zijn met de grote deelname
aan de afgelopen scoutsdag
We een hele leuke en gezellige workshopdag
en Regio Barbecue hebben gehad
Er Zaterdag 17 december kerstmarkt is bij
Panoord vanaf 15:00
We 13 januari weer een nieuwjaarsreceptie
willen houden
Het trainingsteam zeer enthousiast bezig is
met het voorbereiden van een kamptrainining.
Scouting Panoord nog steeds omkomt in de
kerstbomen.
Je alle foto’s van de activiteiten en nog veel
meer kunt lezen op onze facebook pagina
https://www.facebook.com/
ronddebiesbosch

Scoutsdag 2016
De eerste scouts-dag werd gehouden op en rond het terrein van jeugddorp te Dordrecht. Toen we de dag vorm gingen geven dachten we 175 scouts inclusief te mogen ontvangen. Jullie hebben ons echt verrast door met ruim 260 deelnemers aanwezig te zijn. Door een vlaggenhike, kabelbaan, klimtoren, stormbanen en weet ik
nog wat meer hebben wij jullie geprobeerd uit te dagen door het vooral samen te
doen.
Met de afsluitende bbq was dit een geweldige dag. Dit was de aanzet tot een nieuwe dag in het najaar van 2017. heb je ideeen, wensen of vragen? Laat maar horen.
Met jullie opmerkingen kunnen we verder.

Waardering:
Tijdens de Regio Barbecue op 17 september mocht Alex van der Sloot het zilveren
waarderingsteken uitreiken aan Marc Elvery.
Marc is vele jaren actief op diverse posities binnen zijn eigen groep, de Admiraliteit
landelijke activiteiten en onze regio .De afgelopen 10 jaren is Marc voorzitter van
onze regio geweest.
Marc, bedankt voor je inzet en we hopen dat dit voor jou geen eindpunt is maar juist
een stimulans om door te gaan met al je activiteiten.

Trainingen:
Het trainingsteam bied januari en maart een logeer/kamp/bivak training aan.
De training is bedoeld voor de minder ervaren leiding en vindt plaats in twee weekeinden.
Het is dus van belang dat je beide weekeinde volgt.
Je kunt voor deze trainingen inschrijven vanaf maandag 12 december a.s. je kunt dan
inschrijven tot 10 januari 2017.
Als je meer informatie hierover wilt kun je een mail sturen naar
training@biesbosch.scouting.nl . Je kunt niet inschrijven via dit mailadres.
Er komt ook in de tweede helft van dit jaar weer een workshopmiddag en misschien
ook nog ergens tussendoor een extra’tje.
Tot ziens op de trainingen

https://www.facebook.com/ronddebiesbosch

