Nieuwsbrief maart 2020

Bericht van de voorzitter:
Dit is de eerste Loevzijde van 2020. Wat later dan u van ons gewend ben, maar toch zijn we druk
bezig. Er moet een nieuw meerjarenplan worden gemaakt. Als groepsbestuur en leiding hebben we
een avond en middag besteed aan allerlei vragen over onze groep, onze motivatie als bestuur en
leiding, maar ook hoe we functioneren en hoe kritisch daarover zijn. Leerzaam om te zien hoe wij en
de leiding nu denken over diverse thema’s. Het is ook mooi om te merken dat het scoutingspel nog
altijd aantrekkelijk en de moeite waard is om te blijven spelen en doorgeven. Onze groep is wat
losser in manieren van omgang, kleding en andere scoutingrituelen, maar heeft naast de wekelijkse
programma’s de kern van scouting. Respect voor elkaar en voor anderen, zorg voor de natuur. Daar
doen we het voor en blijven we enthousiast over.
Het winterkamp is inmiddels geweest. Altijd spannend als je als kind voor de eerste keer mee mag,
dat hebben we allemaal gehad, toch ook stoer om van huis te zijn en met je speltak leuke activieiten
te gaan doen, samen te eten en niet te vergeten te corveeën, meestal minder leuk maar hoort er ook
bij. Voor de kinderen een onuitwisbare ervaring. Weet u of uw kind niet zeker of het leuk is, neem
dan contact op met de desbetreffende speltakleiding en vraag hen ernaar. Zij hebben ervaring met
kinderen die voor het eerst meegaan. Wij weten zeker, ben je mee geweest dan smaakt het naar
meer. Wij kijken al uit naar het zomerkamp.
Marcel Overduin
Voorzitter Scouting Loevestein

Belangrijke data:
25 april:
Meivakantie (geen opkomst)
2 mei:
Meivakantie (geen opkomst)
4 mei:
Dodenherdenking
9 mei
Ouder – kind opkomst + algemene ledenvergadering
13 juni:
Flessenactie
25 juli t/m 29 augustus: Zomervakantie (geen opkomst)
21 t/m 24 augustus:
Zomerkamp Zeeverkenners, Wilde Vaart
19 september:
Open dag
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Verslag Winterkamp:
28 februari vertrokken we om 19:00 uur bij het pand. Toen we
aan kwamen in Rucphen zijn de Wilde Vaart en de Zeeverkenners
begonnen met een dropping. De Dolfijnen, Bevers en Welpen
hebben het Olympische ringen spel gedaan in het bos. Het hele
bos lag vol met lichtgevende ringen die de kinderen moesten
zoeken
De leiding heeft het erg leuk gehad!

29 februari zijn we begonnen met ontbijt en de Wilde Vaart heeft spelletjes gedaan en net als de rest
van de groepen een vlag voor het kamp gemaakt. Hierna zijn we met zijn allen gaan lunchen. Na de
lunch zijn we met de Wilde Vaart en Zeeverkenners gaan skiën, na afloop kregen we nog wat te eten
en te drinken. De Dolfijnen en Bevers/Welpen hebben die middag verschillende buitenspellen
gedaan. Toen we terug kwamen van het skiën hebben we avond gegeten. De Zeeverkenners,
Dolfijnen en Bevers/Welpen hebben na het avond eten een bingo gedaan en spelletjes avond
gehouden. De Wilde Vaart had een eigen planning dus die hebben met hun groep een spelletjes
avond gehouden.
1 maart hebben we ontbeten, en daarna hebben we spelletjes
gedaan in het thema Olympische Winter Spelen. De Wilde Vaart
heeft geholpen met de spellen en de Zeeverkenners, Dolfijnen en
Bevers/Welpen hebben tegen elkaar gestreden Hierbij hebben de
Zeeverkenners gewonnen. Hierna zijn de Zeeverkenners, Dolfijnen
en Bevers/Welpen nog een quiz gaan doen. De Bevers/Welpen
hebben gewonnen met de quiz. De Wilde Vaart hebben hun spullen
in die tijd opgeruimd. Rond 2 uur zijn we begonnen met de
prijsuitreiking, en om 3 uur zijn we vertrokken naar huis. Het was
een geslaagd kamp!
Geschreven door wendy bok (Wilde Vaart)

Skiën in snowworld rucphen

Acties:
We hebben vorig jaar weer meegedaan met diverse acties. Deze
acties hebben ons weer een leuke opbrengst bezorgd.
Grote clubactie: €1073,20
Kerstbomenactie: €450,Rabobank clubactie: €288,76
Iedereen die bij één van deze acties zijn steentje heeft
bijgedragen, ontzettend bedankt! Hiermee kunnen we onderhoud
plegen aan de boten en nieuwe roeiriemen aanschaffen
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4 mei:
Elk jaar op 4 mei ’s avond om 20.00 is nationale dodenherdenking, welbekend voor ons allemaal. Ook
in onze gemeente wordt elk jaar de herdenking gehouden bij het monument bij het voormalig
gemeentehuis. Daar wordt de kranslegging verzorgd, het Wilhelmus gezongen en
luisteren we naar muziek en woorden over het jaarlijkse thema. Ieder jaar is een andere lagere
school in de gemeente adoptieschool. Zij verzorgen het monument dat jaar en leggen bloemen bij
het monument.
Dit jaar gaat ook onze groep hieraan deelnemen, zoals in zoveel plaatsen in Nederland speelt
Scouting een rol bij de herdenkingen.
Als Scouting Loevestein vinden we het belangrijk om hieraan mee te doen. Het geweld en de
gruwelen van de periode 1940-1945, dit jaar 75 jaar geleden, mogen niet worden vergeten.
Voor ons als scouts is er het principe dat iedereen gelijk is en erbij hoort, vandaar ook dat we
meedoen aan de herdenking.
In overleg met de organisatie hebben we een aantal taken op ons genomen die uitgevoerd door een
aantal Zeeverkenners en Wilde Vaart. Vanzelfsprekend dragen we het Scouting uniform deze avond.
Ter voorbereiding komt iemand van de organisatie 4 mei herdenking om ons hierover te komen
vertellen.
Voor ons is het nieuw en we zouden het op prijs stellen wanneer uw kinderen en als ouders of
belangstellenden erbij wil.
Hierbij willen we alle Wilde Vaart en Zeeverkenners uitnodigen om ons te helpen. Opgeven kan via je
leiding voor 4 april.
Wellicht tot dan.
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Even voorstellen…
Omdat we de laatste tijd veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, willen wij in deze Loevzijde
alle leiding en de leden van het groepsbestuur aan u voorstellen.
Bever / welpenleiding

(v.l.n.r: Joris, Lisa, Joël)

Joël (TEAMLEIDER):
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:

Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Wat wil je nog kwijt:

Joris:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Joël Brenters
25 jaar
Woudrichem
Ik werk in een verzorgingshuis in Gorinchem als helpende +.
Dat houdt in dat ik medicatie mag delen na alle zorg
behandelingen
Scouting en ik ga graag vissen
Sinds 1999
Dat we een hechte groep zijn met zijn allen en dat we er zijn
voor de kinderen. Verder het op het water zitten en fikkie
stoken
Dat scouting erg leuk is en dat we er maar mooie jaren van
mogen maken

Joris Goossens
18 jaar
Giessen
Ik zit op het MBO in Boxtel en doe de opleiding loonwerk
Ik speel cornet (kleine trompet) Dit doe ik bij fanfare ‘Kunst
en Vriendschap’
Ik zit sinds april 2009 bij scouting
Het leukste aan scouting vind ik de gezelligheid van groepen
en het zeilen in de zomer
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Lisa:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

Lisa Tameris
20 jaar
Woudrichem
Werken in de beveiliging
Koken en klussen
Sinds 2005
Mijn creativiteit uitwerken in de opkomsten van Scouting
Loevestein!
Ik hoop dat we in de toekomst een grotere groep mogen
worden

Dolfijnenleiding:

(v.l.n.r.: Tico, Wendy, Frank, joey staat niet op de foto)

Frank (TEAMLEIDER):
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:

Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Frank Vos
26 jaar
Genderen
Ik regel transport voor schoenen uit China, verder ben ik
vrijwillig brandweer voor Genderen
Drummer in een band waar ik ook nummers voor schrijf,
verder ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en muziek
September 2001
Gezellig leidingteam

tico:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Tico Vermeulen
18 jaar
Aalst
Student Netwerk-mediabeheer
Zeilen en gamen
September 2010
Op het water bezig zijn

Wat zijn je hobby’s:
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Wendy:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

Wendy Bok
18 jaar
Poederoyen
Ik doe de opleiding onderwijs assistent
Scouting, zeilen en reizen
2010
De sfeer onderling en het varen in de zomer
Ik hoop dat ik dit met plezier kan overbrengen naar anderen

Joey:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby's:
Sinds wanneer zit je bij de scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

Joey Viveen
21 jaar
Woudrichem
Werk bij de jongroenbeheer
Sporten, muziek luisteren voetbal kijken
Al heel lang, namelijk sinds 2008
Het samen zijn met je mede leiding en leiding draaien
Niks eigenlijk
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ZEEVERKENNERLEIDING:

(V.L.N.R: Christian, emma, roy)

ROY (TEAMLEIDER):
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

Christian:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Roy van den Bosch
28 jaar
Woudrichem
Ik ben docent wiskunde op het Griendencollege
Scouting en leuke dingen doen met vrienden
Sinds 1997
Kinderen het varen leren en elke zaterdag een gezellige dag
hebben met mijn medeleiding
Dat ik het na al die jaren nog steeds super leuk vind bij
Scouting Loevestein!

Christian Wolthaus
22 jaar
Brakel
Onderzoek en ontwikkelingen naar plantweefselkweek
automatisering
Smeden, zeilen en planten
Sinds 2004 en sinds 2008 bij Scouting Loevestein
Het zeilen, de kampen en kinderen nieuwe dingen leren
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Emma:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

Emma van der Toorn
26 jaar
Oudendijk
Ik werk op het hoofdkantoor van Hans Anders als coördinator
HR Support.
Natuurlijk iedere zaterdag scouting, daarnaast roei ik 2x per
week bij de roeivereniging en ga ik graag op reis
Al vanaf welp, dus alweer vanaf 2001
In de zomer het varen met vletten en de kinderen het varen
leren
Als je vrienden benieuwd zijn naar de scouting, neem ze dan
gerust mee.

Wilde Vaart begeleiding:

Perry:
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:

Perry van Zanten
Ik ben 29 jaartjes jong
In het mooie Oudendijk
Ik werk als conciërge op een basis- en middelbare school
Veel op vakantie gaan, foto’s maken en scouting
Vanaf 2001
Om zomers lekker te gaan zeilen

loevzijde maart 2020

Groepsbestuur:

(v.l.n.r.. Emma, gysele, roy, manish, marcel, catrie, arika)

Marcel (voorzitter)
Naam:
Leeftijd:
Woont:
Beroep:
Hobby’s :
Bij Scouting sinds :
Leukst aan scouting:

Wat wil je nog kwijt:

Marcel Overduin
57 jaar
Woudrichem
Sales manager
Wandelen, fietsen en scouting
Mijn 12de jaar toen nog bij de Lutinegroep (nu Scouting A15)
in Hardinxveld. Bij Scouting Loevestein zo’n 12 jaar
Enthousiaste kinderen en leiding, waar iedereen welkom is
en gerespecteerd word. Die actief bezig zijn met heel
verschillende programma’s. Waar we zorg voor de natuur
hebben en zo een leerzame, leuke tijd hebben
Dat ik blij ben dat er steeds weer nieuwe leiding komt die
zelf een mooie tijd hebben gehad enthousiast zijn en dit weer
willen doorgeven aan kinderen. Een hechte groep wordt een
vriendengroep, blijft lang bij elkaar en stimuleren elkaar om
weer leiding te worden.

Manish (penningmeester)
Hoe heet je:
Manish Venderbos
Hoe oud ben je:
30 jaar
Waar woon je:
Woudrichem
Wat doe je in het dagelijks leven:
Planner bij een transportbedrijf
Wat zijn je hobby’s:
Scouting. Sporten, met vrienden dingen doen
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Phoe goede vraag, volgens mij sinds 1997
Wat vind je het leukst aan scouting:
Het verenigingsgevoel, ben gestopt als leiding, maar miste
het op een of andere manier toch. Daarom ben ik sinds mei
2019 penningmeester. Zo blijf ik er toch bij betrokken.
Wat wil je nog kwijt:
Ga zo door als leidingteam, ondanks het tekort wordt het
super opgevangen.
Met de komende ‘nieuwe’ leiding komt het vast goed in de
toekomst
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Catrie (groepsbegeleider)
Hoe heet je:
Catrie Wieringa-Vonk
Hoe oud ben je:
31 jaar (bijna 32)
Waar woon je:
Woudrichem
Wat doe je in het dagelijks leven:
Ik ben leerkracht in het basisonderwijs.
Wat zijn je hobby’s:
Scouting, lezen, sporten, handlettering & Netflixen.
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Sinds 1995
Wat vind je het leukst aan scouting:
Dat het een plek is voor iedereen om gezellig samen te zijn,
jezelf te ontwikkelen en bezig zijn in de natuur.
Wat wil je nog kwijt:
Met elkaar bouwen we aan een mooie vereniging en ik hoop
dat we voor veel kinderen de komende jaren nog een super
leuke vrijetijdsbesteding kunnen zijn!
Arika (lid namens de
Hoe heet je:
Hoe oud ben je:
Waar woon je:
Wat doe je in het dagelijks leven:
Wat zijn je hobby’s:
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Wat vind je het leukst aan scouting:
Wat wil je nog kwijt:

ouders)
Arika Bok
53 jaar
Poederoyen
Genieten van het moeder zijn
Tuinieren, koken, wandelen, knutselen, lezen, handwerken
en nog veel meer
2016
Gezellige mensen
Dat er altijd gezellige mensen bij kunnen

Gysele: (algemeen lid)
Hoe heet je:
Gysele Hooghiemstra-Sebregts
Hoe oud ben je:
49 jaar
Waar woon je:
Rijswijk
Wat doe je in het dagelijks leven:
Ik ben etaleuse/styliste
Wat zijn je hobby’s:
Tuinieren, hardlopen, wielrennen.
Sinds wanneer zit je bij scouting:
Mijn kinderen al jaren en ikzelf zit sinds januari in het bestuur
van de scouting.
Wat vind je het leukst aan scouting:
Het heerlijk buiten zijn, en dat er met respect met elkaar en
met de natuur wordt omgegaan.
Wat wil je nog kwijt:
Als ouder heb ik echt heel veel respect voor de leiding en
iedereen die bij de scouting betrokken is. Iedereen stopt er
enorm veel tijd in, om er elke week weer een leuke/leerzame
tijd van te maken.

Verder zitten Roy (secretaris) en Emma (lid namens de leiding) ook in het bestuur, maar die hebben
zich al eerder voorgesteld
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