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Thema: Water

Dag van het Park 2016

Het laatste thema voor dit seizoen is “water”. We gaan dus uit van mooi weer en veel waterpret.
Ook zijn er diverse waterevenementen in deze periode. Zoals Delfsail en de Watervloot . beide
evenementen zijn leuk om te bezoeken. Meer informatie over dit thema in deze beverinfo.

4 juni: Opening plein

11 juni: Kanoën

25 juni: Zeilen.

Tijdens het schrijven van deze
beverinfo. Bleek de opening van
het plein al geweest te zijn.
Daarom een kort verslag van wat
er die dag gebeurde. Om te
beginnen was het op zaterdag 4
juni een warme onbewolkte dag.
Door de opening van het plein
begonnen de bever deze
opkomst later dan gebruikelijk .
Na de opkomst opening kregen
de bevers stoepkrijt om het plein
te versieren. Dit lukte aardig, al
werd het al snel te warm in de
zon . Daarom werd al snel
besloten om het programma om
te gooien.
En werden de
waterballonnen en de water
soakers tevoorschijn gehaald en
gevuld met water. Vervolgens
was het één dolle waterpret. Om
één uur was de sluiting van de
opkomst en kon het plein
geopend worden. helaas was de
wethouder laat waardoor veel
bevers de opening miste.

Hoe kun je het beste starten in
het thema water. Volgens de
leiding door op en in het water te
gaan. Daarom starten we deze
opkomst met een opkomst
kanoën. Zwemvesten hoef je
niet mee te nemen deze hebben
we afgelopen jaar aangeschaft
zodat iedere bever
een
zwemvest aan kan. Ook zullen
we deze opkomst afscheid
nemen van een drietal bever.
Namelijk Nina, Charita en Lars.
Zij zullen doorstromen naar de
dolfijnen .

De bedoeling is om deze dag te
gaan zeilen op het Zuidladermeer. We weten allen nog niet of
dit door kan gaan omdat de
leiding van de ZV naar Delfsail
is. Zodra we weten of dit kan
zullen we jullie hierover
berichten. Indien het niet door
gaat dan zullen we een opkomst
op het scoutinggebouw draaien.

>>> de leiding

Agenda
* 11 Juni
* 18 juni
* 25 Juni
* 26 juni
- Dag v/h Park

* 2 Juli
- laatste opkomst voor
de zomerstop

* 29 juni t/m 3 Juli
- Delfsail 2016

* 7 juli t/m 9 Juli
- Watervloot IV ( 2016)

* 3 September
- eerste opkomst

>> de leiding

2 juli: Hutten bouwen
Dit is de laatste opkomst van dit
seizoen. Daarom willen we
deze opkomst graag hutten
bouwen in het bos en een
broodje bakken op het kampvuur. Bij mooi weer zullen we
de waterballonnen en de watersoakers er ook weer bij pakken.
Hopelijk geeft je hut voldoende
bescherming tegen het water.
>> de leiding

De laatste opkomst van dit
seizoen is op 2 juli 2016. Het
nieuwe seizoen start weer op de
eerste zaterdag van September.
Dus op zaterdag 3 september .

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

>> de leiding

Aansluitend aan Delfsail zal in
Martenshoek een Watervloot
worden gehouden. Ook hier zijn
we aanwezig om allerlei hand en
spandiensten te verrichten. De
watervloot is van 7 t/m 9 juli.
Ben je benieuwd naar ons
wachtschip kom dan gerust
langs om een kijkje te nemen op
het wachtschip Zeus II.

Zomerstop

BEVER Contact

18 juni: Waterroute

Watervloot 2016

>> de leiding

>> de leiding

>> de leiding

Vandaag gaan we een waterroute lopen door het Gorechtpark. Hoe we dit gestalte gaan
geven weten we nog niet. Maar
het is handig te weten dat Bakboord (links) en Stuurboord
(rechts) is. Er zullen vandaag
niet veel bevers zijn omdat er
vorige week drie bevers zijn
overgevlogen. Heb je vriendjes
of vriendinnetjes welke scouting
leuk lijken. Neem ze dan gerust
een keertje mee naar de
opkomst. Wie weet krijgen we er
dan wat meer bevers bij.

Op zondag 26 juni is het dag van
het Park. Zo ook in het
Gorechtpark . Ook scouting doet
mee met leuke activiteiten zoals
een kabelbaan , broodje bakken
en kano varen. Heb je zin om één
of meerdere activiteiten mee te
doen kom dan gerust met ouders
en vriendjes langs. De dag van
het park is een landelijk initiatief
om kinderen meer buiten te laten
spelen.

Delfsail 2016
Dit is het grootste waterevenement in de haven van Delfzijl
van 29 juni t/m 3 juli. Scouting
Hoogezand is betrokken bij de
organisatie. Tijdens Delfzijl
verzorgen we onder andere de
logistiek op het water met ons
wachtschip Zeus II . Dus zie je
een boot varen met scouts er op
dan zijn dit waarschijnlijk
scouts van onze scoutinggroep.
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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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