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BEVERNIEUWS

HET OERWOUDVENDEL

In het najaar van 2016 is de Huppelveldkolonie
opgericht, onze nieuwe speltak voor 4 tot 7jarigen. We wisten dat november niet het meest
ideale moment is om een speltak op te richten,
maar wilden toch graag gebruik maken van de
unieke gelegenheid die we toen hadden. Als
nieuwe speltak hebben de bevers nog niet zo
heel veel leden, daarom organiseert de
Huppelveldkolonie twee kijkmiddagen: op 11
februari en 11 maart. Hoe meer kinderen komen
kijken bij de bevers, hoe leuker natuurlijk! Dat is
gratis, dat is vrijblijvend en dat is ontzettend
leuk! Kent u nog kinderen tussen de 4 en de 7
jaar, wijs ze dan vooral even op deze twee
middagen. De andere bevers willen graag hun
vriendjes worden, en wachten op ze!

Januari is weer voorbijgevlogen. De afgelopen
maand hebben de scouts weer van alles
gedaan
Een kampvuurtje gebouwd om lekker broodjes
boven te roosteren. Het duurde even voor het
deeg gaar was, maar ach, halfgaar deeg was
volgens sommige scouts ook lekker.
Ook een opkomst gamen met de Wii
aangesloten op de beamer was een gezellige
opkomst. Banken naast elkaar gezet en tegen
elkaar strijden in een tennistoernooi, baseball,
bowlen, golf of elkaar knock-out slaan in een
potje boxen, wat er voor de anderen altijd leuk
uitzag om naar te kijken.
Natuurlijk was er ook de Playbackshow. De
scouts hebben er een sleepover van gemaakt
om s'avonds een nummer uit te zoeken en te
oefenen. Na een uur lang nummers luisteren is
uiteindelijk Lief klein konijntje het nummer
geworden dat werd uitgevoerd. De
verkleedkleren waren uit de kast getrokken en
het was tijd om lekker gek te doen. Na een
aantal keer oefenen zat zowel de tekst als het
dansje bij iedereen in zijn hoofd. De zaterdag
hebben ze het nummer uitgevoerd en zijn
hiermee met zijn allen 1e geworden in de
categorie scouts.

De Bevers komen om de week samen in
Hotsjietonia, op zatermiddag tussen 14.00 en
16.00 uur.
In februari zijn de bever-opkomsten op 11 en 25
februari.

DE GLIMWORMPJESKRING
Terwijl we dit schrijven genieten we nog even na
van de Playbackshow. De 28e uitvoering alweer.
Best spannend om toch maar op zo’n podium te
gaan staan terwijl de hele zaal vol zit met
mensen die allemaal naar jou kijken. Toch
hebben alle welpen dat gedaan, dit jaar. Enkele
welpen deden zelfs twee nummers. Het was heel
spannend (en niet alleen vanwege de vele
kijkers), en uiteindelijk mocht Naomi de bronzen
medaille meenemen, Yunalesca (alweer) de
zilveren, en ging Connor met de gouden medaille
aan de haal. Voor álle welpen felicitaties voor de
leuke optredens.
Voor februari zijn er weer grote plannen. De
welpen mogen zelf laten zien wat ze kunnen als
ze per nest zelf een halve opkomst gaan maken
en uitvoeren. Daarnaast gaan we op 11 februari
met Scouting Regio Maasdelta naar het Nemo
Science Museum. De informatie is helaas wat
laat, maar de ouders krijgen hier nog een aparte
brief over.

AFDELING 425
Bij de explorers zijn we ook lekker bezig
geweest de afgelopen weken.
Zo zijn we op nieuwjaarsweekend geweest in
Bemmel. We moesten erheen met de trein,
heel veel meer informatie dan ons treinticket
waarop stond Schiedam-Nieuwland – Elst
hadden we niet. Gelukkig hebben we met wat
hulp de juiste treinen weten te vinden. Omdat
we zulke lieve explorers zijn, hadden we de
leiding nog even flink laten schrikken door te
zeggen dat we de helft kwijt waren geraakt en
we in Haarlem waren belandt. Uiteindelijk is het
een heel leuk weekend geweest, waarbij we
een hoop nieuwe liedjes hebben geleerd!
Ook zijn we druk bezig geweest met het
bouwen van een bar. Met wat hulp van Marco
en Peter hebben we een mooi frame neer

2 Jaargang 16 - nr.2

Februari 2017, uitgave 152

kunnen zetten en gaan we de komende weken
verder met de afwerking. Marco en Peter, heel er
bedankt voor jullie hulp!
Afgelopen weekend hebben we meegedaan met
de winterhike van de regio, het was super
gezellig en we zijn bijna niet verdwaald. Omdat
we als laatste groep begonnen en er een risico
bestond dat we te laat terug zouden komen, zijn
we om 2 uur opgehaald met de auto. Om een uur
of 3 s ’nachts was iedereen thuis, om die reden
hadden we besloten om de opkomst van de
zaterdag erna te schrappen.
Aankomende zaterdagen gaan we nog bezig met
het afmaken van onze bar en het opruimen van
ons lokaal

VAN DE STICHTING
Voor het stichtingsbestuur staan de
werkzaamheden momenteel vooral in het teken
van de jaarwisseling. De afgelopen vergadering is
de begroting voor 2017 besproken en
goedgekeurd. Ouders of verzorgers die hier
belangstelling voor hebben kunnen deze
uiteraard opvragen via stichting@scoutingtono.nl.
Een jaarwisseling betekent echter ook dat de kas
van de stichting en de verantwoording hierover
wordt gecontroleerd. Het stichtingsbestuur voert
dan zelf de kascontroles uit bij elke speltak. Zo
weten we dat alle inkomsten, waaronder de
contributies, op een goede en verantwoorde
manier worden besteed.
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