
PL-training

Team Trainingen 
organiseert de komende 

maanden 5 avonden over het aloude, 
maar onverslaanbare ploegensysteem. 
De bedoeling is dat daar na de 
zomervakantie (A)PL-trainingen binnen de 
groepen op volgen. Dan gaan de Friese 
scoutsspeltakken het nieuwe seizoen goed 
voorbereid in.

Nieuwtjes uit regio FryslâN
www.regioFryslaN.scoutiNg.Nl

Glimke loodst je elke maand snel en soepel door de Scoutingwereld. Meer weten? Klik dan op de 
links of de ‘handjes’. Zelf iets melden? Mail het naar glimke@regiofryslan.scouting.nl
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Op weg naar de Wereldjamboree 
komen zo’n 155 Zuid-Afrikaanse 

scouts een week naar Nederland. 
Woensdag 25 juli ontvangen we ze een 
dagje in Friesland. Met vier (of meer?) 

agje FrieslaNd  ☞

d
lussout Peter ☞

it viNdeN wij

Peter Nieuwstraten, oud-voorzitter 
van Scouting regio Fryslân, is 

benoemd tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau. De burgemeester van Amersfoort 
speldde hem 13 januari zijn 
onderscheiding op. 
Peter was van 2000 
tot afgelopen 
december voorzitter 
van Scouting 
Nederland.  
De Heerenveener 
is nu Plusscout 
geworden…
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Het houdt niet op met trofeeën, 
lintjes en andere feestelijkheden. 

Jambowa nam 4 januari de Burgerprijs 
2007 in ontvangst vanwege de 
verdiensten voor Bolsward. 

De Ontdekkers uit Harlingen kregen op 
10 januari een waardebon van € 225 van 
de ScoutShop. In 2006 hoorden ze wat 
betreft de Scouting Loterij bij de tien best 
verkopende groepen van Nederland! 
Weer een week later bekroonde Scouts 
Info de website van Jambowa met een 
dikke 9. Scouting Van Maasdijk ontving 
van de Rabobank een check van € 7500 
voor de herbouw van Scoutinghiem. 

En de Esdoorn werd winnaar van de 
kampthemawedstrijd van Stichting iNZet: 
goed voor een avondje theater. Iedereen 
gefeliciteerd!

rijzeNFestival

Maandag 
startte 

supermarkt Poiesz 
een spaaractie (Van 
Maasdijk verdiende zo 
in 2006 € 1150).  
De Brimzen gaan sparen voor een 
mindervaliden toilet en douche in het 
nieuwe clubgebouw. Andromeda bouwt 
een kampje bij de supermarkt. Het geld is 
o.a. voor het zomerkamp naar Engeland 
(tijdens de Jamboree). Ook de Duco van 
Martena, Biezenhutters, Schout bij Nacht 
Doorman, Tibrag en Borgergroep haken 
in. Ons advies: doe je dukaten in de buis 
van de Scoutinggroep!
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De internetenquête van afgelopen 
najaar leverde onder andere het 

volgende op:
• Helpdesk en vraagbaakfunctie van de 

Regio Fryslân functioneren zeer goed.
• Vrijwel alle kaderleden vinden dat lei-

ding aan kwaliteitseisen moet voldoen.
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• Cursisten voor de BP 
II (vrijdag 2 en zaterdag 
3 maart) moeten hun 
stageformulieren 16 februari 
hebben ingeleverd.
• De Logeertraining is 
vrijdagavond 27 en zaterdag 
28 april. Beverleiding kan 
zich al opgeven: zie onder 
‘Bestanden’ op de regiosite.

• De inschrijving voor de Baden-
Powelltocht (24 februari) sluit op 7 
februari!  Snel opgeven dus via 
 http://members.chello.nl/a.rijpma/
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• De meeste kaderleden vinden Regio-
bijeenkomsten en Regioactiviteiten  
belangrijk.

• Een aantal leidinggevenden wil meer 
actief zijn in de Regio.

• Imagoverbetering moet vooral samen en 
in Regioverband worden aangepakt.

• De overgrote meerderheid van de kader-
leden is trots op de Regio 
 (Fryslân boppe).

De komende maanden gaat het regio-
bestuur bij de groepen langs om verder te 
praten over de toekomst van Scouting 
regio Fryslân

enthousiaste Friese groepen gaat een 
werkgroepje van Stichting iNZet een 
bruisend programma voor de gasten 
organiseren. Wie mee wil doen kan zich 
melden via info@stichtinginzet.org

Bij de zwemwedstrijden zetten 
de Biezenhutters de Kerstman op 

een drijvende slee als joker in en werden 
daarmee winnaar van de Stafspattrofee. 
De Tibrag uit Sneek ging er opnieuw 
 met de wisselbeker vandoor.
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