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Last but not least...
Onze regio is en blijft volop in beweging . .
Het trainingsteam heeft inmiddels een geslaagd 1e weekend kamptraining achter de rug.
En het tweede weekeinde is al in zicht. .

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

Gastgroep
Loevestein
Arooda
Alblasserdam

Activiteiten
Kamp/Bivak/Logeertraining(2)
HIT
Speltakoverleg Roverscouts
RSW
Sint Joris
Bever Doe Dag
Jungle-dag
SoldScout bij Scouting A15
Training/workshopdag ??
Regio BBQ
Scoutsactiviteit
JOTA / JOTI

24-25 maart
14-17 april
15 april
21-22 april
23 april
20 mei
17 juni
2 juli
September ?
September ?
7 oktober
20-22 oktober

Er zijn dit jaar een aantal jubilea binnen onze regio
Scouting Loevestein 25 jaar, van Speijk 65 jaar, Christiaan de Wet 100 jaar. We zijn benieuwd naar de feestelijkheden.
Om de herkenbaarheid van de regiomedewerkers te vergroten zijn er regiodassen gemaakt
en al aan diverse mensen uitgedeeld. De bedoeling is hiermee de zichtbaarheid en het
regiogevoel te vergroten.
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. Deze nieuwsbrief zal grotendeels vooruitblikken naar de komende activiteiten.
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:

Samenstelling Regiobestuur
Alex van der Sloot
Marc Elvery
Jeroen van der Weijde
Sanne le Floch
Leonie v.d.Tol
Johan Luysterburg
Edwin Echtermeijer
Johan Hobbel
Rob Emmen

Voorzitter
Admiraliteit
Aftr.Secretaris
aantr.Secretaris
Afg.LR
Penningmeester
Activiteiten
Deskundigheid
Regiocoach

Het activiteitenteam zit boordevol met plannen, maar omdat er maar 24 uur in een dag
zitten lukt het niet altijd om deze volledig ten uitvoer te brengen. We doen ons best met
een klein clubje. We doen een terugblik op 2016. Een jaar met veel leuke activiteiten, een
Beverdoedag, Jungledag en als op klap op de vuurpijl een zeer geslaagde Scoutsdag.
Voor de scoutsdag gingen we in de voorbereiding uit van ongeveer 150 scouts en leiding.
Maar dankzij het enthousiasme van hun leiding werden het tot onze grote vreugde 275
deelnemers. Wij zeggen dank je wel voor jouw aandeel. Mogen we je op de volgende editie
ook begroeten? Want de eerste ideeën liggen al op de plank. Binnenkort gaan we met de
leiding zitten om nieuwe plannen te maken. Heb jij een idee, wens of wat je ook maar kwijt
wil, laat het ons weten! Wellicht kunnen we daar iets mee, we doen het voor jou!

Bevers
Dit jaar gaan we met de Bevers een Hike lopen. Niet zo een zoals bij de scouts maar in eenvoudige vorm. We willen laten zien dat scouting heel leuk, uitdagend, spannend of welke
kreet je er aan wil geven, maar bovenal dat het leuk is. We kiezen dus Binnenstebuiten,
Laat je talent zien! Wat kun jij heel goed, maar wat kan de ander? Durf jij de uitdaging aan
te nemen.
Wil je komen kijken op de Beverdoedag? Dan ben jij van harte welkom. Dan zie je dat Bevers heel veel talenten hebben.

Welpen

Heb je onze regiodas ook al gespot ??

Met de welpen gaan we dit jaar naar de omgeving van Hardinxveld Giessendam. Heel veel
kunnen we nog niet over de locatie kwijt. Er is een meteoriet ingeslagen in de Jungle. Kaa
gaat zich gedragen als Machi, Marala als Hathi de olifant, Oe denkt net zo behendig te zijn
als Kaa. Wat is gebeurd? Maar het belangrijkste, hoe gaan we het weer in de juiste volgorde
krijgen? Samen met de welpenleiding van alle groepen maken we er weer een fantastische
Jungledag van. Twijfel je nog, het activiteitenteam komt graag bij jouw groep om het toe te
lichten. Vragen, bel mail, stuur rooksignalen, flessenpost of wat dan ook, maar heb contact!
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Vervolg van het activiteitenteam:
Scouts

Nieuwjaarsreceptie

I-Scout
2017

Na de zeer geslaagde editie van 2016 moeten we dit jaar een nog betere editie neer
zetten. Ideeën, wensen, plannen en eisen waar de activiteit aan moet voldoen? Die
zijn er genoeg, dus scoutsleiding kom naar het overleg.
Het moet een activiteit zijn, waar alle scouts maar dan ook alle scouts aan kunnen
deelnemen. De activiteit moet eind oktober begin november plaatsvinden. Een definitieve datum moet nog worden geprikt. Wij denken aan Masterscout, maar in welke
vorm is nog een beetje een vraagteken. Samen met jou willen we die gaan invullen.
Bedenk dat de locatie in ieder geval het aantal van dit jaar moet kunnen overtreffen.

Explorers
We hebben 3 avonden georganiseerd, waarop maar een kleine delegatie kwam opdagen. Die schommelstoel zit heerlijk, maar als jij een activiteit wil, dan zal je toch uit
die stoel vol met comfort moeten komen. We hadden het plan om samen met jullie
een NEXX2017 op te zetten. Om naar de Biesbosch te gaan en daar spannende, uitdagende activiteiten te doen. Maar hier geldt ook zonder deelnemers geen activiteit.
Laat maar weten, wat zijn jouw verwachtingen! Wil je een volledig arrangement, laat
het horen. Misschien dat er mogelijk zijn, je weet maar nooit! Er zijn namelijk vele
wegen, ook vaarwegen die naar de Biesbosch leiden.

Roverscouts
De plannen waren er, het was geheel uitgewerkt op paper. Maar toen er maar 20
deelnemers waren, was dat te weinig om de activiteit te draaien. Zonder deelnemers
doe je niets, we hebben tot onze spijt de stekker uit dit plan getrokken. Het moet
natuurlijk wel een activiteit zijn voor alle Roverscouts. Mocht jouw team wel een
activiteit willen opzetten, klop gerust aan. We helpen je graag op weg.
Het plan is niet weg maar ligt te wachten op een geschikt moment. Kies jij dat moment?

Kijkje achter de schermen
Uiteraard is het ook mogelijk om een kijkje achter de schermen te hebben. Hoe
wordt zo’n dag nu opgebouwd? Wat gebeurt er vooraf of tijdens zo’n dag? Je bent
van harte welkom. Al is het maar een idee te hebben van de mogelijkheden van zo’n
dag. Vaak weet je als ervaren leiding het wel. Maar het is net even groter dan in jouw
groep. Wat komt er bij kijken? Welk aandeel heeft wie? Maar boven al geldt, kom
proeven naar de mogelijkheden. Laat maar weten. We praten je graag bij over ons
enthousiasme over de activiteiten.
Trainingen:
Het trainingsteam Er komt ook in de tweede helft van dit jaar weer een workshopmiddag en misschien ook nog ergens tussendoor een extra’tje.

Wist je dat…….







Scouting Panoord na de kerstmarkt nog
steeds kerstbomen heeft.
Het trainingsteam uitkijkt naar het tweede
weekend van de kamptrainining.
Je alle foto’s van de activiteiten en nog veel
meer kunt lezen op onze facebook pagina
https://www.facebook.com/
ronddebiesbosch

Iemand uit onze regio hieraan meegedaan ??? We zijn benieuwd naar je
ervaringen

Regiodas



We een hele gezellige nieuwjaarsreceptie
hebben gehad
De opkomst wel een beetje mager was.

Kamp Training

https://www.facebook.com/

