
Het jaar 2022 is gestart. Ik weet niet hoe het jullie is vergaan maar 2021,
een jaar waarin Corona in een hoofdrol speelde, willen veel mensen snel
achter zich laten en weer vooruit kijken.  
Een nieuw jaar is altijd spannend en positief. Je weet nog niet wat er gaat
komen, maar toch heb je er vertrouwen in dat het goed komt. Dat je je
examen gaat halen, een nieuwe opleiding gaat volgen, een leuke vakantie
die eraan komt of een nieuwe mobiel gaat bestellen. 
Zo is het ook met Scouting, ook we kijken positief naar het nieuwe jaar.
We kunnen gelukkig weer gewone opkomsten houden. We kijken al weer
uit naar het voorjaar waarin we buitenactiviteiten kunnen organiseren. 
 Momenteel worden de vletten geverfd, de roeiriemen geschuurd, in de
lak gezet en de zeilen nagekeken. Het buitenterrein is met de klus dag
afgelopen jaar helemaal gesnoeid en opgeruimd. We gaan het
speeltoestel plaatsen dan is het terrein klaar. En ja, het is allemaal nog
wel ver weg, maar we kijken de tenten na en zorgen dat
keukenmaterialen helemaal compleet wordt voor het zomerkamp
Nawaka in augustus. 
De groep groeit ondanks de winterstop gewoon door. Er zijn nieuwe
kinderen gekomen die ook lid zijn geworden en steeds komen kinderen
meedraaien en kijken of ze scouting leuk vinden. Ze zijn allemaal van
harte welkom en hopen dat jullie je thuis gaan voelen in onze groep.
Wij als bestuur en leiding zijn ook klaar voor een nieuw jaar vol met
scoutingactiviteiten, er is veel te doen maar met elkaar zetten we de
schouders eronder en gaan we het doen. 

“Wij wensen Scouting Loevestein een goede reis en vooral een behouden
vaart”  

Marcel Overduin 
Voorzitter Scouting Loevestein 
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BEDANKT!
Via deze weg willen wij alle leden
bedanken voor hun hulp bij de
'Grote Clubactie' en 'Rabobank
Clubsupport'. 

Met de Clubactie hebben we een
een schitterend bedrag binnen
gehaald, namelijk €2.139,48.
Met Rabobank Clubsupport
hebben we in totaal €513,78
opgehaald. 

We zullen dit geld gaan gebruiken
om onze kampmaterialen te
vernieuwen! We zullen jullie
hierover op de hoogte houden in
komende Loevzijdes

corona update

Trek warme kleren aan naar de opkomst! Het kan nog
wel eens behoorlijk koud zijn deze tijd van het jaar
Ouders mogen helaas nog steeds niet op ons terrein
komen, dus uw kind kunt u bij het hek brengen en
ophalen.
Wordt uw kind binnen 2 dagen na een opkomst positief
getest op corona. Geef dit dan aan ons door via de mail.
Wij zullen dan de andere leden van de betreffende groep
inlichten
Winterkamp gaat helaas niet door.

We zijn weer gestart met onze opkomsten en deze mogen
gelukkig doorgaan. We hebben met niet meer zoveel
beperkingen te maken. Wel zullen we de opkomsten zoveel
mogelijk buiten houden. Houdt daarom met de volgende
punten rekening:

speeltoestel
Het speeltoestel is binnengekomen als bouwpakket. 
We gaan hem zelf plaatsen, met een paar enthousiaste vrijwilligers. 
Maar voor het zover is, gaan daar nog een aantal dingen aan vooraf. 
Het uitgraven, een geschikte ondergrond plaatsen, pas als dit is
gebeurd kunnen we gaan beginnen met het plaatsen van het
speeltoestel. Deze week komt er iemand kijken, voor de
graafwerkzaamheden. Al met al nog wel wat werk te verzetten, maar
het einde is in zicht. Zodat iedereen straks kan gaan genieten van het
speeltoestel. We doen ons best, 

Wisten jullie dat…..
We sinds dit jaar officieel lid zijn van regio ‘De Baronie’. Deze
regio loop van Gorinchem tot Breda. We zullen de komende
periode zeker mee gaan doen met hun regio regio activiteiten!
Meer informatie over de regio: https://baronie.scouting.nl



Mijn naam is Joel Brenters ik ben 27 jaar en zit al sinds mijn 5e
bij de vereniging. Ik draai met veel plezier als leiding de
opkomsten van de bever en welpen groep. Met de leiding
onder elkaar is het altijd gezellig en zetten we ons in voor de
vereniging. 

even voorstellen:
In het nieuwe jaar stellen we graag alle leiding opnieuw aan jullie voor. Dit is de leiding die
iedere week weer voor een leuke opkomst zorgt.

Hey, ik ben Joris 19 jaar oud. Ik zit al vanaf jongs af aan op
scouting en ben nu ook trotse leiding van de bevers/welpen.
Het is een leuke, enthousiaste en snelgroeiende groep. Elke
week proberen we een leuk en uitdagend programma te maken
zodat elke week weer een leuke opkomst is. 

Hallo, mijn naam is Rik Vlot en ben 18 jaar. Ik zit bij de Wilde
Vaart in de ochtend. In de middag draai ik met veel zin en
plezier leiding bij de Bevers en de Welpen. Ook heb ik zin in
Nawaka 2022, omdat ik bij het vorige Nawaka 2018 er niet
bij kon zijn.

Hoi! Mijn naam is Britte, 17 jaar. Ik zit op scouting sinds mijn 5e!
Ik ben sinds dit jaar leiding bij de bevers/welpen. In de ochtend
heb ik zelf ook nog opkomst bij de Wilde Vaart. Ik ben bijna elke
zaterdag heel de dag op scouting te vinden.

Hoi ik ben Lisa Tameris, 22 jaar oud en woon in Woudrichem. Mijn
hobby's zijn zeilen, snowboarden en gezellig met m'n vrienden op
de scouting hangen. Ik werk in Gorinchem en Raamsdonksveer als
object beveiliging en surveillance. Ik ben teamleider bij de dolfijnen,
heb het daar goed naar m'n zin! Ik vind het geweldig om de
kinderen nieuwe dingen te laten leren en gek te doen.

Hoi, mijn naam is Wendy Bok en ik ben 20 jaar oud. Ik geef op
het moment leiding aan de Dolfijnen, wat ik erg leuk vind. Ik heb
er veel zin in om van de zomer met de kinderen lekker te gaan
varen. Ook kijk ik erg uit naar Nawaka 2022!



even voorstellen:

Mijn naam is Roy van den Bosch en ik ben 30 jaar oud. Op dit
moment ben ik (bege)leiding van de Wilde Vaart en secretaris in
het groepsbestuur. Ik vind het nog steeds erg leuk om elke
zaterdag op en rondom het pand te zijn. Verder verheug ik me
natuurlijk erg op Nawaka deze zomer!

Hallo, mijn naam is Laurens Faber en ik ben 18 jaar oud. Ik ben 
leiding bij de dolfijnen en doe dit ook erg graag. Ik zeil en roei
graag en vind het erg leuk om deze vaardigheden met anderen te
delen. Verder probeer ik altijd actief leiding te zijn en ik sta altijd
open voor een gezellig praatje! 

Ik ben Joey Viveen 23 jaar en leiding bij de dolfijnen. Ik
werk langs het spoor voor ProRail en ga 2 dagen in de
week sporten ik ga elke zaterdag met plezier naar de
scouting toe.

Hee, ik ben Christian, 24 jaar oud en teamleider bij de
Zeeverkenners. Ik hou van zeilen en buiten zijn, daarom voel
ik me helemaal thuis bij de scouting. In de zomer vaak te
vinden op het water met de zeeverkenners en in de winter
altijd druk met bootonderhoud en spellen!

Hoi, Ik ben Levi! In mijn vrije tijd ben ik graag op het water bezig
of aan het klussen. Als leiding bij de Zeeverkenners voel ik me
dan ook op mijn plaats!

Hoi ik ben Tico en ik ben 20 jaar. Bij de Scouting geef ik leiding
aan de Zeeverkenners en beheer ik de website. Dit doe ik
beide met veel plezier! Ik heb weer erg veel zin in de
zomermaanden omdat we dan weer lekker op het water gaan
en natuurlijk door Nawaka!


