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Thema: Piraten op zee

30 Jan. Installatie
& scheepstimmeren

We starten 2016 met het thema piraten op zee . Alle opkomsten op de boerenkoolmaaltijd na
zullen in dit thema worden gehouden.

Vandaag beginnen we met het
installeren van enkele nieuwe
bevers. Familieleden van de te
installeren bevers zijn hierbij
van harte welkom.
De
installatie duurt ongeveer 30
minuten. Dus tot 10:30 uur.
Daarna zullen we beginnen met
het timmeren van een eigen
boot. Neem voor deze opkomst
zelf even een lichte handzame
hamer mee. Dus geen
sloophamer of een vuistje. De
hamers graag voorzien van
naam en voor de opkomst bij de
leiding afgeven.

9 Jan. Boerenkool maaltijd
Zoals ieder jaar starten we het
nieuwe jaar met een Boerenkoolmaaltijd voor de leden en
vrijwilligers in de vereniging.
De bevers
worden in de
namiddag om 16:30 uur
verwacht. Als het mee zit eten
we om 17:00 uur en sluiten we
om 18:00 uur. Na de sluiting
kunnen de bevers weer worden
opgehaald. De bevers worden
in correct uniform verwacht.
Dus de trui/sweater onder de
blouse aantrekken !!

>>Prof. Plof

>> de leiding

Agenda

6 Febr. Zeepost

* 9 Januari
- Geen opkomst !!
- Boerenkoolmaaltijd
16:30 - 18:00 uur.

* 16 Januari
* 23 Januari

16 Jan. Zeemansknopen

23 Jan. Schatkaart

Meenemen

Een goede Piraat is natuurlijk
goed in het leggen van knopen
en kan natuurlijk zijn eigen
schoenen strikken.
Daarom
gaan we vandaag kijken of jullie
je eigen schoenen al kunnen
strikken. Voor de bevers welke
dit niet kunnen zullen we dit
gaan oefenen. Voor de overige
bevers zullen we starten met het
aanleren van enkele zeemansknopen.

* Zo snel mogelijk

>> Steven Stroom

Piraten zijn goed in het
verbergen van schatten. Om te
onthouden waar zij de scaht
hebben verstopt maken ze een
kaart met daarop aangegeven
waar deze ligt. Onlangs hebben
we in een oude doos een
schatkaart gevonden met daarop
aangegeven een schat welke
zich in het Gorechtpark moet
bevinden. Samen met de Bevers
zullen we proberen de schat te
vinden. Natuurlijk moet het
weer wel meespelen. Zo niet
dan zullen we zelf een schatkaart
maken.

* 30 Januari
* 6 Februari
* 13 Februari
* 14 Februari
- Valentijnsdag

* 20 Februari
- Filmdag Scouting NL

* 27 Februari

- Toestemmingsformulier
Filmdag.

* 30 Januari
- Lichte hamer.

* 6 februari
- postzegels & adressen

>> Noa Stroom

Het versturen van post op zee
was vroeger niet zo gemakkelijk
als tegenwoordig. Meestal
deden de piraten een briefje in
een fles en gooide ze deze in de
zee. Ze hoopten dan dat deze
ergens aanspoelde en dat hun
bericht goed overkwam. Natuurlijk was dit vaak niet het geval .
Tegenwoordig sturen we
gewoon een kaartje met de post
en wordt deze keurig bezorgt bij
je familie. Er is zelfs een dag
waarop je je vriendje/ vriendinnetje of een familie lid een lief
kaartje kunt sturen. Deze dag is
heet Valentijnsdag en is altijd op
14 februari. In de opkomst
zullen we hieraan aandacht
besteden door het maken van
enkele Valentijnskaartjes. Neem
zelf wat postzegels en adressen
mee van personen welke je
graag een Valentijnskaartje wilt
versturen. Dan zorgen wij er
voor dat deze op tijd wordt
bezorgd.
>> Lappezak
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13 Febr. E.H.B.O

20 febr. Zee schilderijen

27 Febr. Scheepskok

Aan boord van een piratenschip
kwamen natuurlijk regelmatig
ongelukjes voor. Daarom was
er destijds al een scheepsdokter
aanwezig om zodoende
E.H.B.O. te verlenen. Ook de
beverleiding beschikt tegenwoordig over een EHBO
diploma en kunnen jullie helpen
ingeval van een ongeluk(je).
Natuurlijk is het handig dat jullie
zelf ook iets van E.H.B.O.
kunnen. Daarom gaan we jullie
de beginselen van E.H.B.O.
aanleren. We beginnen klein en
zullen wel zien hoever we
vandaag komen.

Vandaag hebben we een speciale
opkomst omdat we een
filmploeg op visite hebben. De
filmploeg maakt een film voor
scouting Nederland. De film
gaat over de integratie van
kinderen met een beperking
binnen een scoutinggroep. Om
in het thema “Piraten op Zee” te
blijven zullen we vandaag met
waterverf een schilderij van de
Zee gaan maken. Ook zullen we
buiten een zee spel doen. Jullie
worden in correct uniform
verwacht. Dus de trui/sweater
onder de blouse aantrekken !!

Als zeeman ben je veel en lang
van huis. Om de verveling tegen
te gaan en de zweer goed te
houden op een schip is goed en
lekker eten belangrijk. Al het
eten wordt klaar gemaakt door
de scheepskok. Meestal zijn het
eenvoudige gerechten omdat de
keuken op een schip veelal
beperkt is in zijn mogelijkheden.
Deze opkomst zijn de bevers de
scheepskoks en zullen zij een
eenvoudige maaltijd gaan
bereiden. Natuurlijk mogen
jullie het gerecht zelf opeten.

>> Leiding

>>>

>>>
Over deze filmdag krijgen jullie
ook nog een schrijven waarop
jullie kunnen aangeven of jullie
wel dan wel niet gefilmd willen
worden .

>>Prof Plof

>> De leiding

Kleurplaat

BEVER Contact
Contacten
Contact persoon (bevers)
* Erik Vroom (Prof. Plof)
Schaepmanstraat 80
9602 GW Hoogezand
06-23326817
Contact persoon (groep)
* Groepsbegeleider
Jan Blok
06-23486019
Adres gebouw
* Woldweg 61a
0598- 324112
Internet
http://www.detrappershs.nl

BEVER Info

Colofon

Redactie bever info
* Prof. Plof (Erik)
* Lappezak (Josine)
* Steven Stroom (Dennis)
* Noa Stroom (Lisanne)
Dit blad is uitsluitend bedoeld voor de
ouders en de leden van de bever speltak bij
Scoutinggroep “de trappers” De inhoud
kan afwijken van die van andere
speltakken.
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