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Toch nog voor de vakantie...
Onze regio is en blij volop in beweging . .
Beide kamptrainingsweekeinde zijn inmiddels achter de rug evenals Bever-Doe-Dag en de
Jungledag. Alle ac viteiten in de afgelopen periode zijn zeer goed bezocht.
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Hebben jullie de regiodassen al in het echt gezien?
Onlangs is er bezoek van het LSC geweest waarmee we met een aantal mensen eens hebben gekeken hoe wij zelf vinden dat wij het doen in onze regio. Hieruit kwam naar voren dat
we eigenlijk allemaal dik tevreden zijn met wat we allemaal doen in onze regio met in het
achterhoofd dat we nog maar aan het begin staan van een bloeiende en bruisende regio.
Dit zou zomaar 1 van de onderwerpen van gesprek zijn met je medeleiding uit de regio of
andere vrijwilligers jdens de aankomende regiobarbeque.
Dit jaar op 9 september bij scou ng Panoord.
Hoe je hiervoor kunt opgeven hoor je binnenkort.

Ook in de media doen we het goed de laatste jd. Op de afgelopen jungledag is er ﬂink
aandacht aan scou ng besteed in de lokale media. We hebben geprobeerd dit via facebook met jullie te delen.
Wist je dat…….
Op onze facebook pagina kun je regelma g nieuwsfeitjes vinden. We proberen hier zoveel

We in september weer gaan bbq’en
mogelijk aandacht te schenken aan de regioac viteiten, nieuwtjes en wat we maar kwijt

Het trainingsteam uitkijkt naar de workshopwillen.
middag van 9 september
Bezoek onze pagina, heb je leuke ac viteiten en of foto’s, meldt deze aan, dan kunnen we
Er in oktober een bestuurscafé wordt geor
hiervan melding doen . h ps://www.facebook.com/ronddebiesbosch
ganiseerd




Je alle foto’s van de ac viteiten en nog veel
meer kunt lezen op onze facebook pagina
h ps://www.facebook.com/
ronddebiesbosch

Van het ac viteitenteam:
Het ac viteitenteam isnog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die graag mee willen
helpen om de regioac viteiten te organiseren en tot een succes te maken. Het team bestaat nu nog uit een klein groepje en ziet hier graag wat uitbreiding in. Dus, als het je leuk
lijkt om bezig te zijn met de regioac viteiten dan kun je dit laten weten aan het ac viteiten
team via de bekende mailadressen

Kijkje achter de schermen
Uiteraard is het ook mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen om te bekijken of
je het leuk vindt om hieraan mee te werken. Gezien de succesvolle ac viteiten van de laatste periode kan het niet anders zijn dan dat je hier heel veel voldoening uit haalt.
Hoe wordt zo’n dag nu opgebouwd? Wat gebeurt er vooraf of jdens 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 hee wie? Maar boven al geldt, kom proeven naar de
mogelijkheden. Laat maar weten. We praten je graag bij over ons enthousiasme over de
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Op 9 september voorafgaand aan de Barbecue is er dit jaar weer een workshopmiddag.
Deze keer wat minder workshops maar niet minder leuk.
Je kunt inschrijven voor 2 workshops. 1 voor en 1 na de pauze. De middag duurt van 13:00
tot 17:00 en wordt gra s aangeboden door de regio.
Bij de inschrijving voor de workshops geldt vol=vol. Wees er dus snel bij.
Hieronder vindt je de inschrijﬂink.
h ps://sol.scou ng.nl/?task=as_registra on&ac on=add&frm_id=17377
Wel eerst inloggen in SOL en dan op de link klikken.
Hopenlijk tot ziens op de workshopmiddag op 9 september
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