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Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. We kijken er naar uit 
samen weer veel avonturen te beleven. 

Voor in de agenda: Klusweekend 5/6 maart
Om onze gebouwen en terrein in goede staat te houden, is er elk jaar een 
klusweekend waarbij alle hulp welkom is. Voor klussen, gereedschap en een lekkere 
lunch wordt gezorgd. Klik hier om je aan te melden

Het klusweekend gaat alleen door als de coronasituatie het toelaat, 14/15 mei hebben 
we als reservedatum gepland. Tijdens het klusweekend gaan de opkomsten gewoon 
door. 

Nieuwe gezichten
Sinds de vorige nieuwsbrief is onze vrijwilligersgroep alweer uitgebreid: Sanna draait 
mee met de Bevers, Anouk bij de Explorers en Leroy bij de Scouts, welkom alle drie!

Daarnaast zal een aantal van de leiding ook van speltak gaan wisselen. Leuk om eens 
te kijken hoe het er bij een andere leeftijdsgroep aan toe gaat. Veel plezier en succes 
allemaal.

Vertrouwenspersonen
Naast de vrijwilligers die (team)leider bij onze speltakken zijn er nog vele andere 
vrijwilligers; bestuur, ledenadministratie, een club materiaalmannen die er voor zorgen 
dat alles in en om de blokhut perfect is om te kunnen draaien. Ook zijn er onze groep 
twee vertrouwenspersonen. 

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en
aan wie je vragen kan voorleggen. We zijn er voor onze jeugdleden, stafleden en 
ouders.We zijn onafhankelijke binnen de groep en alles wat je vertelt is in vertrouwen, 
we delen die niet met anderen. 

Graag willen wij ons even voorstellen; Frank de Regter en
Helene Verweerden. Frank is er op vrijdagavond bij de Scouts
(nu tijdelijk in deze corona tijd op zondagochtend.) Helene is er
zaterdagochtend bij de Bevers. Je kunt ons altijd aanspreken
of bellen: Frank 06-13182021 / Helene 06-12312458
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Wanneer de coronasituatie het toelaat bezoeken wij samen de groepen met een kamp 
zodat we voor iedereen binnen scouting Kizito een bekend gezicht zijn. 

Van de speltakken – Wist u dat;

Onze groep momenteel 17 bevers heeft, 30 welpen, 23 scouts, 10 explorers, 9 
roverscouts en 30 oudstam leden?

Bevers
 wij een fantastisch ouder kind kamp hebben gehad het eerste

weekend van november.
 er bij het kasteeltje een prachtig blote voetenpad ligt.

 de bevers en hun ouders dit nu ook weten omdat zij deze
gelopen hebben. Sommigen zelfs meerdere keren :)

 wij, samen met de welpen, de Sint op bezoek hebben gehad.
En, er toen voor de er genoeg gesnoept is voor een hele
maand.  Wij, de bevers moesten pepernootsjoelen en
pepernootvoetballen.

 11 en 12 maart ons voorjaarskamp is. Dit alleen voor de
bevers, dus zonder ouders.

 wij heel veel zin in hebben in 2022! 

Welpen
 Daan meedraait als nieuwe leiding en Belinda van de bevers bij ons

komt kijken. 
 Twan een pepernotendouche kreeg toe Sinterklaas op bezoek was.

 we het laatste weekend van maart (25-26-27) ons voorjaarskamp
hebben.

 de welpen vaak in nesten (groepjes) werken en dit jaar hun eigen
nestlint hebben geknoopt!

 er de afgelopen opkomsten het nodige gekookt en gebakken is bij
de welpen omdat zij aan hun kookinsigne werken!

Explorers
 door de aangescherpte maatregelen mocht onze explorergroep

niet fysiek draaien. Daarom doen we dat nu online.
 we onze eigen programma’s maken, ook nu we online opkomst

hebben.
 we bijvoorbeeld al een keer een escape room en online

weerwolven gedaan hebben.
 materiaal rondbrengen als we bijvoorbeeld een knopenplankje

gaan maken.
 we er altijd wat gezelligs van maken!


