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Thema: Circus

16 april Beverhike

In de komende opkomsten zullen we als rode draad het thema circus gaan gebruiken. De reden
om voor circus te kiezen is dat dit ook het thema van de bevers op het NPK 2016 is (Noordelijk
Pinkster Kamp). In de aanloop naar het NPK zullen we het themamateriaal maken en oefenen
met het logeren .
>>> De kosten voor dit
5 mrt. Circus attributen.
weekend bedragen 10 euro p.p.
Tijdens het NPK van 2016
Hiervan gaan we op zaterdag
vertegenwoordigen wij de 12 mrt. NL-Doet
middag met z'n allen naar het
Acrobaten van het circus. Wij Vandaag is er geen opkomst, jeugdcircus “Santelli” in
zijn hierbij de gewichtheffers maar gaan vrijwilligers bezig Groningen. Opgave kan bij Prof
met Snor. Onze voorwerpen om het scoutinggebouw schoon Plof. Het logeerweekend begint
(Attributen) zijn zogenaamde te maken en op te knappen. Dit op zaterdag 26 maart om 12.00
halters. Vandaag gaan we jaar willen we onder andere het uur. Als je meegaat zorg er dan
beginnen met het maken van bever/ landverkenners lokaal voor dat je vooraf heb geluncht.
e n k e l e h a l t e r s . Va n d i e aanpakken. We willen de ouders
ouderwetse modellen, zoals het vragen om op zaterdag 12 maart >> de leiding
plaatje hieronder.
tussen 9:00 en 12:00 uur en/of
13:00
en 16:00 uur te komen
>> Lappenzak
helpen, al is het maar een uurtje.
Vele handen maken ten slotte 2 april Clowns
licht werk ! Opgave kan door een
m a i l t e s t u r e n a a n n l - Vandaag zal voor de 2e keer
opnames gemaakt worden van
doet@detrappershs.nl.
Emma. De vorige keer zijn er al
>> de leiding
leuke fragmenten opgenomen,
maar helaas niet allemaal even
19 mrt. Acrobaten
bruikbaar. De opkomst bestaat
uit het maken van Clown
In ieder circus zijn acrobaten taartjes en het lopen van een
aanwezig. Vandaar dat dit kleine route, met hierin
subthema niet mag ontbreken opgenomen enkele posten.
in deze beverinfo. Voor de
Agenda
gelegenheid hebben we de >> Prof Plof
explorers
gevraagd voor ons een
* 5 maart
klim/ klauter parcours te maken
* 12 maart
. De bevers zijn de acrobaten en
- Nl-Doet (geen opkomst)
dienen
behendig over het
9-16 uur alleen ouders
parcours te klimmen. Natuurlijk 9 april Schminken
* 19 maart
krijgen we uitleg over de In
het circus wordt veel
technieken,welke we hiervoor aandacht besteed aan het
* 26/27 maart
kunnen gebruiken.
- Logeerweekend (geen opkomst)
uiterlijk . Zo is de spreekstal
- Pasen

* 2 april
- Filmdag

* 9 april
* 26 april
- Beverhike in Hoogezand

Meenemen
* 19 maart
- Opgave Logeerweekend
Kosten 10 euro p.p.

>> Steven Stroom

26 mrt. Logeertraining
Vandaag geen opkomst maar
een logeerweekend (Zaterdag/
zondag) . Het thema is wederom
circus. Meer informatie over het
logeerweekend kun je binnenkort op de website downloaden
door de laatste beverinfo extra
aan te klikken.
>>>

meester meestal een man/vrouw
met een hoge hoed en een rood
tenue (net als de bevers). En zijn
de clowns geschminkt met grote
ogen en een grote mond. Ook
lopen er in het circus dieren
rond, welke je ook prima kunt
schminken. Denk maar aan een
tijger. Dat schminken best nog
wel moeilijk is zullen de bevers
vandaag gaan ondervinden.
>> Noa Stroom

Vandaag is de regionale Beverhike. Dit keer bij de Trappers
in Hoogezand. De beverhike is
een route met posten, welke
samen met de andere groepen
uit de regio word gelopen. Zoals
het nu lijkt verzamelen we bij
het paviljoen
Meerwijk in
Meerwijk. Zodra we de tijden
weten zullen we dit aan jullie
doorgeven.
>> Prof Plof
Avond4daagse
Het duurt nog even maar ook dit
jaar zullen de Trappers weer
meelopen met de avond
vierdaagse van 23 t/m 27 mei
2016. D e helft van het
inschrijfgeld Meer informatie
volgt in april.

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
* www.detrappershs.nl

BEVER Info
Colofon
Redactie bever info
* Prof. Plof (Erik)
* Lappenzak (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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