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Daar is hij dan….
Na een inloopperiode binnen de regio is in het regiobestuur een koers uitgezet om de regio
nieuw leven in te blazen en de regio er weer echt voor en van jullie te laten zijn.
Het doel van deze neiuwsbrief is om jullie te informeren over wat er in de regio is gebeurd en
wat er allemaal nog staat de gebeuren.
We willen proberen om deze keer met 2 A4-tjes toe te kunnen en de vervolg nieuwsbrieven op
1 vel uit te voeren.
Zo kun je ze makkelijk bewaren.

Belangrijke Data:


30- 5 Beverdoedag



13- 6 Opening Scoutinglandgoed Zeewolde



20– 6 Stamfeest Panoord



27– 6 Jungledag



5- 9 Regio BBQ

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

Activiteitenteam:


9&10-10 Kwalificatieweekend bij Panoord



30-10 Explo activiteit



15-11 Nieuwsbrief nr.2

Het activiteitenteam is een clubje vrijwilligers met leidinggevende ervaring, die geen actieve
leiding meer zijn, maar nog wel betrokken willen zijn bij het spel van scouting en de regio.
Zij zien het als een uitdaging om een aantal grote activiteiten zoals de Beverdoedag, Jungledag, RSW en andere activiteiten te organiseren.

Wist je dat…..

Zij kunnen je ook van advies voorzien voor spelen of hoe gebruik te maken van spelthema’s.

De verkenners en Gidsen van Scouting
Alblasserdam en de verkenners van van
Speijknaar de LSW zijn geweest.

Dit team wil in het komende seizoen het regionale speloverleg weer in ere herstellen voor de
diverse speltakken. De bedoeling hiervan is om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te
wisselen en de deelname aan regioactiviteiten te bevorderen.

Zij resp. 31e, 30e en 59e zijn geworden
met een totaalaantal deelnemers van 105
patrouilles

Als je ideeën hebt voor een bepaalde activiteit of wil je meehelpen in dit activiteitenteam of
een andere spelgerelateerde vraag dan kun je hen benaderen via het emailadres activiteitenteam.rdb@gmail.com

Diverse leden uit onze regio hebben deelgenomen aan de AOT in de Ardennen.
Vele scoutinggroepen hun medewerking
hebben verleend aan de viering van de
dodenherdenking op 4 mei.
De Sir Ewen Cameron Stam van Scouting
Panoord een stamfeest geeft op 20 juni
a.s.
Dat dit als je voor 22:00 uur binnenkomt
gratis is.
Je wel moet aanmelden via facebook
https://www.facebook.com/panoordsecs

Er in het regiobestuur nog ruimte is voor
enthousiaste mensen die vooruit willen
met de regio en deze weer wil laten bruisen.
Je hiervoor kan aanmelden via
regio@biesbosch.scouting.nl

Beverdoedag
Deze jaarlijkse beveractiviteit wordt elk jaar gehouden in en rond een clubhuis van één van
de groepen in onze regio.
De bedoeling is dat het activiteitenteam deze dag samen met de deelnemende bevergroepen organiseert.
De Beverdoedag is dit jaar gehouden op 30 mei bij Scouting Christiaan de Wet in Dordrecht.
We hopen in de ovlgende nieuwsbrief hiervan een kort verslag te doen.
Het Thema dit jaar gaat dit jaar over Sterre en Steven Stroom die uit Ghana terug zijn gekomen en voor iedereen iets hebben meegebracht. En dan gebeurt er iets spannends….
Na afloop krijgt iedereen een mooie badge mee naar huis.
Wordt vervolgd…..
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Jungledag
Deze jaarlijkse speldag speciaal voor de welpen van onze regio wordt elk jaar
gehouden in en rond een clubhuis van de scoutinggroepen in onze regio.
Dit jaar vindt de Jungledag plaats op 27 juni a.s. bij Scouting Arooda in Dordrecht.
Shanti en Mowgli ontdekken vreemde spulletjes en een enorm spinnenweb in de Emaarate ruïne.
Vanaf dat moment gebeuren er allerlei rare dingen in de jungle. De spin Anansi houdt de dieren voor de
gek en eet vervolgens hun voedsel op. Maar dan probeert hij Shere Khan voor de gek te houden... Lukt
het de welpen om Anansi op tijd terug naar Ghana te krijgen?

Gidsen Alblasserdam

Het activiteitenteam organiseert samen met de leiding van de welpengroepen van onze regio de Jungledag. Het activiteitenteam verzamelt alle ideeën en voegt deze samen in een draaiboek.
De contactpersoon van jouw groep ontvangt dan alle informatie. Wil jij een mooie badge op jouw
scoutfit, kom dan naar de Jungledag

Speciaal voor de Explo’s/Roverscouts/Leiding/Besturen/vrijwilligers
Scouts van Speijk

Speciaal maar dan ook speciaal voor alle Explorers, Rover-scouts, leiding, besturen en overige vrijwilligers wordt een activiteit georganiseerd.
Deze vindt plaats op zaterdag 30 oktober. Omdat nog niet alle details zijn ingevuld kunnen we daar nog
niet zo veel over kwijt. Reken maar dat het een uitdagende activiteit gaat worden waarbij een beroep
wordt gedaan op jouw scoutingkwaliteiten.
De uitnodiging zal medio juni aan jouw groep worden verzonden.

Waardering voor vrijwilligers
Scouts Alblasserdam

Vrijwilliger is eigenlijk een vreemd woord. Vrijwillig betekent namelijk niet vrijblijvend. Je zet je in voor
een vereniging of doel zonder hier zelf beter van te worden. Echter de groep of vereniging rekent wel
op jou als vrijwilliger.
Om deze mensen te bedanken voor hun inzet en te motiveren om hiermee door te gaan heeft Scouting
Nederland waarderingstekens die aangevraagd kunnen worden.
Richard Klop van Scouting TESRA heeft onlangs het Zilveren waarderingsteken van Scouting
Nederland in ontvangst mogen nemen voor zijn grote aandeel in de organisatie van de Regionale
Scoutingwedstrijden. Een behoorlijk aantal jaren is hij als Coördinator actief geweest voor de RSW en
is nu praktijkbegeleider bij scouting TESRA. We hopen natuurlijk dat het waarderingsteken hem zal
motiveren om zich voor de vereniging in te blijven zetten.
Als je al heel lang actief bent voor je vereniging al zoveel hebt gedaan dan kan het zijn dat je wordt
verrast met een lintje.
Hiermee spreekt niet allen scouting maar ook de samenleving haar waardering uit voor het al het werk
en vooral warme hart voor de club.
Dit overkwam Hennie en Wouter Stam van Scouting Panoord.
Namens ons allemaal onze hartelijke felicitaties en laat dit een kroon zijn op jullie werk voor en bij
Scouting Panoord. We hopen dat jullie nog lang betrokken mogen blijven bij jullie vereniging.

Wil je een waarderingsteken aanvragen voor je vrijwilligers, neem dan even contact op met het regiobestuur. Zij weten de juiste weg om dit aan te vragen.

