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Belofte maakt schuld.
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.

Belangrijke Data:

Speltakoverleg
17-21 jaar
Regioraad
25 mei
2016
14 september 2016
23 november 2016

Uiteraard mogen jullie ook berichten of nieuwtjes aanleveren. De nieuwsbrief is er namelijk
voor jullie.
15 april 2016

Gastgroep
Christiaan de Wet
De Vikings
van Speijk

Activiteiten
Bever Doe Dag
28 mei 2016
Jungledag
11 juni 2016
Scoutsactiviteit
8 oktober 2016
RSW
8,9,10 april 2016
Sint Joris
23 april 2016
Regio Scoutiviteit + BBQ 17 september 2016
Plannen voor 2016
Trainingsweekend
Workshopdag/middag/avond
Roveractiviteit
Banners en Vlaggen aanschaffen voor
regioactiviteiten
Website actueel houden
Eigen trainingsteam ?
Mocht je iets ter aanvulling weten dan staan wij
daar uiteraard voor open. mail je idee naar :
regio@biesbosch.scouting.nl en we gaan het zeker
bespreken

Afgelopen weken zijn er speltak overlegmomenten geweest voor jongste speltakken explorer
en roverscouts overleg volgen op korte termijn. Er is een behoorlijke opkomst geweest en
constructief overlegd. De bever Doe Dag en de jungledag staan qua organisatie al in de steigers. De andere speltaken volgend later in het jaar.
We hadden het voornemen om elke nieuwsbrief ongeveer twee weken na de regioraad te
laten verschijnen. Helaas is dit door omstandigheden niet gelukt. We hopen dat dit volgend
kwartaal wel gaat lukken.
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
Afgelopen periode hebben we nagedacht over de deskundigheidsbevordering binnenonze
regio. Het bestuur en ook alle groepen zijn van mening dat we dit in onze eigen regio aan moeten kunnen bieden. We zijn dan ook een traject gestart om een trainingsteam op te zetten
waarmee we in ieder geval de basis kwalificatie in de eigen regio aan kunnen bieden en hopelijk op termijn ook de kamptrainingen. Ook wordt er achter de schermen overlegd over een
samenwerkingsverband voor het delen van kennis en trainingen/trainingsmateriaal met een
aantal zuid-hollandse regio’s. We houden jullie hierover op de hoogte zodra hier meer over
bekend is..
De website is bijgewerkt, de data die in deze nieuwsbrief vermeld staan kun je daar ook terug
vindenOok is de agenda op de regio website up to date gebracht.

Samenstelling Regiobestuur

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

Alex van der Sloot
Marc Elvery
Jeroen van der Weijde
Johan Luysterburg
Edwin Echtermeijer
Johan Hobbel
Rob Emmen

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.

Voorzitter
Admiraliteit
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten
Deskundigheid
Regiocoach

Je kunt aanmelden via:
regio@biesbosch.scouting.nl

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 15 januari was de nieuwjaarsreceptie bij Scouting Loevestein voor de Regio. Helaas een
mindere opkomst dan vorig jaar waarbij door de aanwezigen een gezellig samenzijn is geweest.
We hopen dat het volgende keer lekker druk wordt op de nieuwjaarsreceptie.
Is er al een groep die gastheer wil zijn voor de nnieuwjaarsreceptie ??? We horen het graag op de
komende regioraad.
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Diverse activiteiten binnen de regio
Er zijn diverse groepen in onze regio die een activiteit of feest organiseren
waar jullie allemaal welkom zijn. wij zullen proberen om deze activiteiten op
de facebookpagina van de regio te delen zodat jullie hier informatie over
kunnen vinden .
De facebookpagina vind je hier :
https://www.facebook.com/ronddebiesbosch
iScout 2016

Op 5 maart was het weer zover. De jaarlijkse iScout! De iScout is een interactief spel waarbij er via internet allemaal moeilijke vragen moeten beantwoord. Daarnaast zijn er heel veel opdrachten om uit te voeren. Neem eens
een kijkje op de iScout site voor alle foto’s en filmpjes. Vanuit onze regio was
er een zeer hoge score qua deelname, 10 van de 12 groepen hebben meegedaan!

Wist je dat…….
-Scouting Alblasserdam dit jaar 80 jaar bestaat ?
-Christiaan de Wet ook iets te vieren heeft.
-Scouting Loevestein het plein voor het gebouw een
naam heeft gegeven.
-Dit niet anders kan zijn dan het Jaap Vonk plein.
-Scouting A15 op 2 juli een rommelmarkt organiseert.
-Iedereen daar van harte welkom is.
-De Sir EwenCameronStam van Scouting Panoord op
16 april een schuimparty organiseert
-De deltastam van de Willem de Zwijger op deze avond
ook een feestje heeft
-Je de info hierover via facebook kunt vinden.
-Er diverse groepen in de regio mee hebben gedaan
met i-Scout op 5 maart jl.
-We als regio graag alle groepen bij de activiteiten
hebben?
- zowel de RSW vraagt om waterscouts die mee organiseren als de andere onderdelen van het activiteiten
team?
- de Dordste groepen in gesprek zijn met de gemeente?
- dit gaat om een eng woord, genaamd subidie?
- we hierdoor eigenlijk goed beseffen dat scouting goed
koop is....
- dit komt door de vele handen die betrokken zijn?
- wij dit graag eens benadrukken (als bedankje)?
- we ook wel een Jaap Vonk plein in Dordrecht willen?
- we in de volgende nieuwsbrief graag lezen van een
stoere activiteit tussen een landgroep, een water
groep
en/of de luchtscouts?
- we onwijs goed met elkaar gebabbeld hebben in
2015?
- we dit in 2016 nog eens over doen...?

De resultaten in onze regio:
13 Scouting Alblasserdam
23 A15
57 Willem de Zwijgergroep
89 Christiaan de Wet
111 van Brederode
125 TESRA
195 Van Speijk
212 Arooda
249 Panoord
303 Johan & Cornelis de Witt
Scouting Alblasserdam gefeliciteerd met jullie mooie plaats in de Top 15!
Doen Scouting Loevestein en de Vikings volgend jaar ook mee?
Sold Scout bij Scouting A15
Met de winterse temperaturen van nu
lijkt de zomer nog ver weg.
Maar niets is minder waar:
over 4 maanden is het 2 juli, hartje zomer
en alweer de laatste opkomst van het
scoutingseizoen.
Stelt u zich eens voor dat u op deze mooie zomerdag struint over
een rommelmarkt/braderie op zoek naar koopjes, meedoet aan een veiling,
uw kind(eren) deelnemen aan spectaculaire activiteiten en tot slot een kopje koffie met iets lekkers nuttigt op een zonnig terras. Dat klinkt geweldig
toch?
Met trots presenteert Scouting A15 dan ook SoldscOut aan u! Een dag waar
al het bovenstaande werkelijkheid wordt op het terrein van onze vereniging. U, uw kind(eren) en iedereen in uw omgeving
is van harte welkom op 2 juli tussen 10.00 en 15.00 uur.

