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D A I SY’
S I N STA L L A TI E
Op 7 december zou Daisy eindelijk bij de Scouts
worden geïnstalleerd. Haar moeder, opa en oma
waren meegekomen om dit heugelijke feit mee
te vieren. Nadat Daisy de belofte had opgezegd,
en ze door Manta, Dolfijn, Schorre en rondeleidster Floor van alle insignes en verdere toebehoren was voorzien kwam het belangrijkste deel
van de installatie: het invechten. De Scouts stonden in een kring en Daisy was net bezig iemand
te kietelen om te proberen in de kring te komen
toen plotseling het brandalarm in de gang
afging. Direct werden alle activiteiten gestaakt en
begaf iedereen, inclusief moeder en grootouders,
zich naar de nooduitgang. De regel is dat als het
alarm in de gang gaat, niemand via de gewone
trap naar beneden mag en dat geldt dan dus ook
voor toevallige bezoekers.
Het ontruimen van het gebouw verliep heel vlot,
alle speltakken verzamelden zich op de afgesproken plek en binnen 3 minuten kon gemeld worden dat er zich niemand meer in het gebouw
bevond, en toen mocht iedereen weer, via de
normale weg, naar binnen.
Daisy’s oma gaf later toe dat ze de brandtrap
best eng had gevonden, maar als de kinderen
eraf durfden, dan kon zij het ook. Goed zo, oma!
Met dat invechten is het later trouwens toch nog
goed gekomen, zodat Daisy nu eindelijk een
echte padvindster is.

EEN N I EU W B EV ER L O K A A L
Eindelijk was het dan zover: de verbouwing van
het oude staflokaal tot het nieuwe Beverlokaal.
Maar voordat het helemaal af zou zijn moest er
nog wel een hele hoop gebeuren.
Vol goede moed zijn we daarom meteen na de
kerstviering begonnen met het leeghalen van het
oude Beverlokaal om daar alle spullen uit het
oude staflokaal in te plaatsen. Eindelijk een heel
leeg lokaal waar we alles mee konden doen!
Gelukkig lagen alle plannen al helemaal klaar
zodat we de vrijdag na de kerstdagen gelijk konden beginnen. Allereerst zijn alle muren afgenomen met ammoniak (u wilt niet weten wat voor
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troep daar af kwam!!) en daarna zijn de muren
in de grondverf gezet. De volgende dag was al
het schuur- en schilderwerk aan de beurt, we
hebben gekozen voor de traditionele Beverkleuren, rood en blauw. We hebben met behoorlijk
wat hulp van andere stafleden en vrijwilligers
bijna al het schilderwerk die dag af gekregen.
De week erna was de finishing touch aan de
beurt: al het hang-, boor- en aankleedwerk om
er ons gezellige lokaaltje van te maken. We zijn
zelf zeer tevreden met het resultaat, al is er nog
wel een aantal kleine dingetjes die binnen korte
tijd nog gerealiseerd moeten worden.
Maar in iedereen geval iedereen die zich ingezet
heeft heel erg bedankt voor zijn/haar hulp, ook
de catering bedankt!!!!

U I TN O D I G I N G PL A YB A C K SH O W
Op 25 januari aanstaande houden vrijwel alle
speltakken de jaarlijkse Playbackshow. Uiteraard
zijn bij deze alle ouders, broertjes, zusjes etc.
uitgenodigd om te komen kijken en de Bever,
Kabouter, Welp, Scout of Explorer uit de famillie
aan te komen moedigen. Om naar de Bevers en
Kabouters/Welpen te komen kijken wordt u
verwacht tussen 13:30 en 16:00 uur. Voor de
Scouts en Explorers hopen we u te zien van
10:00 tot 13:00 uur.
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