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Thema: kamperen

Dodenherdenking

De komende maand hebben we gekozen voor het Thema kamperen. Dit thema heeft alles te maken
met de voorbereiding van het naderende pinksterkamp in de Marnewaard. Ook zullen we nog
enkele andere activiteiten ondernemen. Zoals het maken van een Moederdag cadeautje en de
feestelijke opening van het plein.

23 Apr. Moederdag

14 Mei Geen opkomst

Zoals jullie weten is het op
zondag 8 mei Moederdag. De
bedoeling is om voor Moederdag iets leuks maken. Natuurlijk
vermelden we in de beverinfo
niet wat we gaan maken, omdat
dan de verassing weg zal zijn.
Kom dus naar de opkomst als je
wilt weten wat we voor je mama
gaan maken.

Van 14 tot 16 mei gaan we met
12 bevers voor de 7e keer op het
NPK in de Marnewaard. Meer
informatie over dit kamp kunt u
vinden in de beverinfo extra.
Deze is van af 3 mei te
downloaden op de website van
de vereniging.

>> Steven Stroom

30 Apr.
kamp voorbereiding
Dit is één van de laatste
opkomsten voor het NPK.
Daarom gaan we vandaag druk
bezig met het maken van thema
materiaal. Het Thema op het
NPK is Circus. Binnen het
thema circus zijn wij de sterke
bevers met snor. Als aankleding
van ons kampterrein zullen we
halters gaan maken.
>> De leiding
7 Mei Kampeten

Agenda
* 23 April
* 30 April
* 4 Mei (Dodenherdenking)
* 7 Mei
* 8 Mei (Moederdag)
* 14 mei
- Geen opkomst !!

* 21 Mei
- Geen opkomst !!

* 23 t/m 27 Mei
- Wandelvierdaagse
kosten 2 euro

* 28 mei
- Opening plein
opkomst van 11:30 - 13:00 uur

Meenemen
* Zo snel mogelijk
- opgave NPK

Op een scoutingkamp beschik je
niet altijd over een uitgebreide
keuken. Daarom worden er vaak
eenvoudige gerechten gemaakt .
Gerechten zoals chili con carne,
macaroni, rijst en bonen kom je
dan ook vaak tegen op dergelijke
kampen. Ook kun je zonder
keuken lekkere gerechten
maken zoals brood aan een stok,
pizza of een bananenboot . Weet
je niet wat een bananenboot is
zorg dan dat je deze opkomst
niet mist.
Ook zullen we
proberen een shelter te bouwen .
Dit is een moeilijke benaming
voor een zeiltje tussen twee
bomen. Een shelter wordt
gebruikt om te overnachten en te
schuilen voor slecht weer.
>> Noa Stroom

>> De leiding

21 Mei Geen opkomst
Ervaring leert dat de zaterdag na
het NPK het onmogelijk is een
fatsoenlijke opkomst te houden
in het scoutinggebouw. Overal
liggen spullen en hangen tenten
in het scoutinggebouw te
drogen. Daarom het besluit deze
dag geen opkomst te houden. In
plaats daarvan zal de leiding de
spullen schoonmaken en
opruimen
>> De leiding

28 Mei Opening plein
Zoals jullie al hebben gemerkt is
er de afgelopen periode druk
gewerkt aan een nieuw plein
voor het scoutinggebouw.
Vandaag zal het plein door de
wethouder worden geopend om
13:00 uur. Speciaal voor deze
gelegenheid zal de opkomsttijd
worden verplaatst. De opkomst
zal zijn van 11:30 tot 13:00 uur.
Na de opening van het plein door
de wethouder sluit de opkomst.
De gehele opkomst zal in het
tekenen staan van deze feestelijk
opening.
>> De leiding

Op woensdag 4 mei zullen 3
Bevers bloemen leggen op de
oorlogsgraven in de gemeente
Hoogezand –Sappemeer. We
verzamelen om 10:00 uur op de
begraafplaats het “Stille hof”
>>De leiding

Avondvierdaagse
Dit jaar zullen we met scouting
mee gaan doen aan de
avondvierdaagse. De kosten
voor het meedoen aan de
avondvierdaagse zijn €2,-. De
avondvierdaagse zal gelopen
worden van 23 t/m 27 mei. Op
woensdag 25 mei lopen we niet.
Momenteel hebben 6 bevers
zich opgegeven voor de 5 Km.
>> de leiding

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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