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Volop in beweging.

Belangrijke Data:

Regioraad
14 september 2016
23 november 2016

Gastgroep
De Vikings
van Speijk

Ac viteiten
Regio Workshopmiddag 17 september 2016
Regio BBQ
17 september 2016
Scoutsac viteit
8 oktober 2016
JOTA/JOTI
15 & 16 oktober 2016
Trainingsweekend
28 & 29 oktober 2016
Nieuwjaarsrecep e
?? januari 2017
Kamptraining 1e deel
?? Januari 2017
Kamptraining 2e deel vr/za
?? Maart 2017
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

Onze regio is volop in beweging en dit wordt ook voor jullie allemaal steeds meer zichtbaar.
Er zijn inmiddels een bever-doe-dag en jungle dag geweest waarover verderop een verslag.
Er is een trainingsteam gevorm dat ervoor gaat zorgen dat de kwaliteit en kennis van de leiding wordt vergroot en er komt een workshopmiddag op 19 september met diverse leuke en
interessante workshops. Ook hierover verderop meer informatie.De data voor de Regioraad
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
In de afgelopen periode zijn we constructief bezig geweest met het opzetten van een eigen
trainingsteam en zijn de praktijkbegeleiders begonnen aan het project splekwaliteit wat door
Scouting Nederland wordt aangeboden om de kwaliteit van het spel op een hoger nivo te brengen.
Er is een banner en er zijn regiovlaggen voor gebruik bij regionale activiteiten. Info hierover is
te verkrijgen via regio@biesbosch.scouting.nl

We zorgen er samen voor dat we een ac eve regio zijn, daarvoor is jullie inspraak nodig in
het bestuur....
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

Impressie Jungledag
Dit jaar hebben we de Jungledag op en om de terrein van Scou ng Alblasserdam
gedaan. Dit was een behoorlijke uitdaging omdat we ongeveer 350 welpen en hun
leiding konden verwachten. In eerste instan e hebben we echt met onze handen in
het haar gezeten hoe gaan we ca 50 ac viteiten op het terrein plaatsen. Zoals je
hebt gemerkt is het gelukt en hebben we een leuke middag gehad.
Bij de opening was er een spel waarin de houthakkers van elke welpenhorde, de
bomen mochten omhakken. De welp die was ge kt moest blijven staan en wachten
tot hij verlost was om een nieuwe boom te worden. Om alles in kleinere groepjes te
verdelen had je een kaartje gekregen met een dier uit de Jungle er op. Zo waren er
groepjes Kaa, Mowgli, Hathi, Bagheera en Ikki. De leiding had een kaart met daarop
de a eelding van het dier. Met deze leiding ging je dan door het spel heen om zoveel mogelijk ac viteiten te doen.
Het was helaas niet mogelijk om alle ac viteiten te doen. Heb jij wel eens een toekomstboom geschilderd met een waterverfpistool? Bomenmemory, je horoscoop
bepaald, op bomen gelopen. Van alle spelen is een beschrijving gemaakt, die beschikbaar is bij het ac viteitenteam.
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Diverse ac viteiten binnen de regio
Er zijn diverse groepen in onze regio die een ac viteit of feest organiseren
waar jullie allemaal welkom zijn. wij zullen proberen om deze ac viteiten op
de facebookpagina van de regio te delen zodat jullie hier informa e over
kunnen vinden .
De facebookpagina vind je hier :
h ps://www.facebook.com/ronddebiesbosch
Impressie Beverdoedag 2016
Eindelijk was het zover na enkele maanden van voorbereiding kan de Beverdoedag 2016 van start. Op 28 mei was het ac viteitenteam met wat leiding
al in de weer om het terrein van scou ng A15 aan te kleden, zodat we in de
middag het spel konden spelen.
Een grote vlaggemast werd omgetoverd tot de toekomstboom, het spandoek van de regio werd opgehangen zodat iedereen wist dat hier de Bevers
van de regio Rond de Biesbosch hun ac viteit hadden.
Bij de opening kwam de houthakker aan om de natuurlijk een boom om te
hakken, deze tot planken te zagen en de overige delen tot brandhout te kunnen hakken. Dit vonden de bevers natuurlijk geen goed idee. De boom staat
al heel lang op het dorpsplein in Hotsjietonia is een echte blikvanger. Dus de
bewoners beschermen en verzorgen de boom heel goed.
De bevers hebben aan de houthakker uitgelegd waarom de boom niet
mocht worden omgehakt, jdens deze middag hebben we samen met de
houthakker allerlei spelen gedaan. We hebben boompje verwisselen gedaan,
nieuwe plantjes geplant, windrich ngen geleerd, een knoop gemaakt en nog
veel meer.
Aan het van de middag hebben we samen met de houthakker besloten dat
voor elke boom die we omhakken 2 nieuwe bomen worden neergezet. Zo
kan de houthakker aan het werk blijven en de boom in Hotsjietonia gespaard
blijven.
Bij de afslui ng hebben alle bevers een mooie badge voor op hun scou it
gekregen
Hoe worden wij nog beter zichtbaar als regio?
Daar hee het regiobestuur zich nog eens over gebogen en zie. We hebben
een logo, mooie badge, banner en als klap op de vuurpijl zijn er inmiddels
regiovlaggen.
Stephan Versluis krijgt het Zilveren Waarderingsteken van Scou ng Nederland opgespeld door Rob Emmen

Ac viteit Scouts
Zaterdag 8 oktober vindt er op jeugddorp een speciale ac viteit voor
Scouts plaats. Over de inhoud willen we nog niet veel kwijt maar wel dat
we jou uitdagen tot een minihike, kabelen, puzzelen, ……. Wat je echt
nodig hebt is jouw talent. Via je leiding krijg je te horen van hoe, wat,
wat, wanneer en vooral waarom.

Hallo, ik wil mij even voorstellen!
Mijn naam is Anneke Harreman en ik ben 64 jaar. Vanaf mei 2016 ben ik trainer binnen het trainingsteam van Regio Rond de Biesbosch.
Ik ben al vele jaren ac ef binnen scou ng. Na lang als leiding te hebben gedraaid en
daar de nodige ervaring op te hebben gedaan, is mijn ‘scou ngleven’ nu in een wat
rus ger vaarwater terecht gekomen.
Sinds 2010 ben trainer binnen Regio Rond de Ro e voor diverse modules en de kampeertraining voor welpenleiding. Binnen het nieuwe trainingsteam van deze regio wil
ik nu ook mijn steentje bijdragen. Wat ik het leuke vind aan het geven van trainingen
is dat het je blij uitdagen. Ik zie er naar uit om met het nieuwe trainingsteam de deskundigheid binnen de groepen van deze regio te helpen bevorderen. Ik hoop veel
(toekoms ge) leiding te mogen ontmoeten op onze trainingen!

LSW
Uit onze regio zijn twee patrouilles naar de LSW geweest. Hieronder een verslagje
van beide patrouilles. Aan de linkerzijde hebben we wat foto’s geplaatst

Hallo wij zijn de Eikeltjes van scou ng A15.
Wij zijn van het weekend op LSW in Baarn geweest.
We zijn hier heen gegaan met het vooruitzicht om vooral te genieten en lol te hebben
en ons best te doen. Helaas kregen wij een avond van te voren te horen dat we iet
mochten koken i.v.m code rood. Alsnog hebben wij er een heerlijke warme maal jd
van kunnen maken, heerlijke broodjes gyros deze hadden we de avond voor dat we
vertrokken al gemaakt en vacuum getrokken de vacuumzak in warm water gelegd op
de dag zelf.
'S ochtends kwamen we vol enthousiasme en energie aan. Na opbouwen van ons
kampement was er een super leuk toneelstuk. De volgende dag hadden we, na een
korte nacht met weinig slaap, de daghike. Nou we waren helemaal van de kaart
(le erlijk en ﬁguurlijk). We moesten zelfs de noodenveloppe gebruiken. Zo konden
we toch terug komen op het kampterrein. Hier kregen we koude na e Bami met een
zelfgemaakt toetje te eten als avondeten. 'S avonds ging in de kampvuurkuil het toneelstuk verder.
Na een leuke dag en avond gingen we terug naar de tent voor de "nachtrust".
Volgende ochtend was het de dag van opruimen en de afslui ng.
We zijn op plaats 64 geëindigd.
groeten van de Eikeltjes
PS HET WAS FK VET

Alblasserdam
Tijdens het pinksterweekend van 14 op 16 mei waren de Landelijke Scou ng Wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden worden er verschillende spellen gespeeld, een
hike gelopen, gekookt en nog meer dingen gedaan. Dit gebeurt allemaal voor punten, waarmee bepaald wordt wie de beste scouts zijn van Nederland.
Dit jaar deden onze verkenners mee met de ploeg genaamd ‘De Smikkelbeertjes’,
bestaande uit de vijf verkenners Lars, Rens, Thijme, Mark en Geordi. Samen hebben
zij het voor elkaar gekregen om op de 44e plek te beëindigen van de 105 deelnemende ploegen. Samen hebben zij een totaal van 6221 punten verdient op verschillende gebieden, wat nog best veel is!
Ook zijn onze verkenners thuis gekomen met vele verhalen. Er was een kook- en
stookverbod dit jaar in verband met droogte, maar toch hebben zij op zaterdagavond hun warme avondmaal jd gegeten. Ook hebben ze het voor elkaar gekregen
om pizza’s te bestellen en te laten bezorgen. Verder is er natuurlijk heel serieus
meegespeeld met de spellen en hebben ze erg goed meegedaan aan de opdrachten, wat in de puntenlijst terug te lezen is. Ook hebben de verkenners erg veel gedaan met het thema.

Sold Scout bij Scou ng A15
Met de winterse temperaturen van
nu lijkt de zomer nog ver weg.
Maar niets is minder waar:
U, uw kind(eren) en iedereen in uw
omgeving
is van harte welkom op 2 juli tussen
10.00 en 15.00 uur.

Wist je dat…….
-We als regio graag alle groepen bij de ac viteiten
hebben?
- we in de volgende nieuwsbrief graag lezen van een
stoere ac viteit tussen een landgroep, een water
groep
en/of de luchtscouts?
- we een groei zijn bij de deelname aan alle
Ac veteiten
- Jelle den Bu er en Stephen Stam van Scou ng A15
het Bronzen waarderingsteken hebben ontvangen
- Stephan Versluis van Scou ng A15 goed was voor
Zilver?
- we dit in 2017 graag willen doorze en
- in deze nieuwsbrief er ook informa e staat die door
jullie zelf is aangeleverd?
- We dit graag bij de volgende nieuwsbrief ook weer
willen zien
- Scou ng Panoord omkomt in de kerstbomen.
- je alle foto’s van de ac viteiten kunt bekijken via
facebook https://www.facebook.com/
ronddebiesbosch

Wie is? Edwin Echtermeijer.
Zoals je leest mijn naam is Edwin en ben een van de leden van het regiobestuur.
Ik ben al enige jd getrouwd met Marlies en heb een zoon Mike en wij wonen in
Dordrecht.
Het hele gezin is betrokken binnen scou ng. Zodoende kun je ons overal tegenkomen binnen scou ng.
Ik ben de coördinator van de regioac viteiten en heb hierdoor een plaats in het
regiobestuur. Een van mijn taken is het mede organiseren van regioac viteiten en
mo veren van de medewerkers aan de regiospelen. Ook het onderhouden van de
contacten met de groepen is op mijn conto.
In de afgelopen jaren heb ik van alles en nog wat gedaan binnen scou ng, waar
onder bever- en welpenleiding, groepssecretaris, landelijk vrijwilliger op jamborees en de laatste vooral ac ef als organisator voor regioac viteiten.
Naast de scou ng werk ik als acceptant glastuinbouwverzekering bij Delta Lloyd
Agrarisch. Ondanks mijn drukke bezigheden voor scou ng, fotografeer ik en bestuur ik sinds ik enige jd motor. Dus is het soms schipperen met de jd.
Mijn mo o is wel, pluk de dag en geniet er dubbel van.

