
 

Programma 
Scouting Voerendaal 
12-01-2019 t/m 23-03-2019 
 

Bevers 

Welpen 

Scouts 

Roverscouts 

Explorers 

12 Januari 

Au! Pleister! 
 

19 Januari 

Professor Plof bezoekt de 
ambulancedienst 
 

26 Januari 

Tussen kunst & Kitsch 
 

2 Februari 

Kunststad Hotsjitonia  

 

9 Februari 

Welkom bij de Bevers 
  

16 Februari 

Filmochtend, zie blz 2 
 

23 Februari 

Wat is er in de mode? 
 

2 Maart 

Geen opkomst i.v.m. de  
carnavalsvakantie 
 

9 Maart 

Jantje beton, zie blz 2.  
Let op: opkomst gelijk met 
de Welpen van 12.30 tot 
14.30 uur. 
 

16 Maart 

Guus de Meeuw is er! 
 

23 Maart 

Voorjaarslunch + ALV, 
zie blz 2  

9 Maart 

Jantje beton, zie blz 2 
 

16 Maart 

Masterchef 
 

23 Maart 

Vuurloop + ALV, zie blz 2  

12 Januari 

Jij, oliebol! 
 

19 Januari 

Levend Cluedo 
 

26 Januari 

Ba-tik ‘m aan 
 

2 Februari 

Ketting reactie, heb jij nog 
dominostenen, knikkerba-
nen e.d.? Neem deze dan 
VOORZIEN VAN NAAM mee. 

9 Februari 

Oeps, ongelukje! 
  

16 Februari 

Filmochtend, zie blz 2 
 

23 Februari 

Carnavalswagens, kom ge-
zellig verkleed naar de op-
komst.  
 

2 Maart 

Geen opkomst i.v.m. de  
carnavalsvakantie 

12 Januari 

Klootschieten 
 

19 Januari 

Minipionieren 
 

26 Januari 

Vlogguh 
 

2 Februari 

Winterwandeling op de 
Brunssumerhei (meer info 
volgt nog per e-mail)  

9 Februari 

Las Vegas 
  

16 Februari 

Filmochtend, zie blz 2 
 

23 Februari 

EHBO 
 

2 Maart 

Geen opkomst i.v.m. de  
carnavalsvakantie 

12 Januari 

Ook jij, oliebol! - Eline 
 

19-20 Januari 

Game overnachting - Stan 
 

26 Januari 

Opkomst - Maarten 
 

2 Februari 

Opkomst - Sasha 
 
 
 

 

9 Februari 

Opkomst - Silke 
  

16 Februari 

Opkomst - Jaimy 
 

23 Februari 

Programmeren 
 

2 Maart 

Geen opkomst i.v.m. de  
carnavalsvakantie 
 

12 Januari 

Happy Newyear! 
 

19 Januari 

Garderobe Kaatboere 
 

26 Januari 

Geheime Duitse Baas 
 

2 Februari 

Zweethut bouwen 
 

9 Februari 

Afrikroketjes 

  

16 Februari 

Koken op kampvuur 
 

23 Februari 

Get out! 
 

2 Maart 

Geen opkomst i.v.m. de  
carnavalsvakantie 

 
 

9 Maart 

Jantje beton, zie blz 2 
 

16 Maart 

Bosspel 
 

23 Maart 

Voorjaarslunch + ALV, 
zie blz 2  

9 Maart 

Jantje beton + iScout,  
zie blz 2. Let op: we collec-
teren overdag voor Jantje 
Beton, de iScout vindt in 
de avond plaats. 
 

16-17 Maart 

Wie is de Mol?-weekend,  
zie blz 2  
 

23 Maart 

Opkomst - Rente/Lenske 

9 Maart 

Jantje beton + iScout, 
zie blz 2. Let op: we collec-

teren overdag voor Jantje 
Beton, de iScout vindt in 
de avond plaats. 
 

16-17 Maart 

Wie is de Mol?-weekend,  
zie blz 2 
 

23 Maart 

Geocaching 



 

23 maart: Lunch + ALV  
 
Op 23 maart houdt Scouting Voerendaal haar 

jaarlijkse ALV en ook dit jaar doen we dit weer in 

de vorm van een voorjaarslunch! Voorafgaand aan 

de lunch zal het bestuur iets meer vertellen over 

wat we als vereniging het afgelopen jaar allemaal 

hebben gedaan en wat de plannen zijn voor ko-
mend jaar. Ook zal het zomerkamp ter sprake ko-

men en is er uiteraard de gelegenheid voor vragen. 

 

We verwachten alle bevers en welpen om 11:00 

uur op het HK om de lunch voor te bereiden. 
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om 

12:30 uur. Scouts en hun ouders zijn ook vanaf 

12:30 uur welkom én na afloop van de ALV heb-

ben de Scouts wel nog een eigen opkomst. We 

hopen jullie allemaal op 23 maart te zien! Mochten 

u of uw kind verhinderd zijn, laat het ons dan tij-
dig weten via het aanmeldformulier, dit voorname-

lijk in verband met de inkopen voor de lunch. 

9 maart: Jantje Beton 
 
Van 25 februari tot 9 maart vindt de landelijke 

Jantje Beton collecte plaats. Samen halen we geld 

op, zodat meer kinderen veilig kunnen spelen. Zo 

doen we iets goeds voor een ander en houden we 

er zelf ook nog iets aan over. 50% van de op-

brengst is namelijk voor scouting! 

 

Tijdens de opkomsten op 9 maart besteden alle 

speltakken hier aandacht aan. Er zijn daarom een 

aantal afwijkende tijden. De bevers sluiten op 9 

maart aan bij de opkomst van de welpen. (12.30 

tot 14.30 uur). Ook de Explorers hebben een an-

dere opkomsttijd (welke tijd precies, wordt nog in 

overleg afgesproken tijdens een eerdere opkomst). 

 

Omdat we tijdens de opkomsten niet bij iedereen 

langs de deur kunnen gaan, zijn we nog op zoek 

naar een aantal ouders die tijdens de collecte-

periode een paar uurtjes in hun eigen straat/wijk 

willen collecteren. Dus; heb jij in de periode 25  

februari tot 9 maart ergens een uurtje over voor 

het goede doel? Meld je dan direct bij Luc Pieters 

(lucpieters@scoutingvoerendaal.nl). Het is ook  

super leuk om met je kind samen te doen! 

16-17 maart: WIDM 
 
Beste kandidaat-kandidaten, spoedig zullen jullie 

per e-mail een uitnodiging ontvangen voor het ‘Wie 

is de Mol?’-weekend. Wil je hieraan meedoen? Zorg 

er dan voor dat je je op tijd aanmeldt, anders moe-

ten we je helaas teleur stellen. Heb 

je je succesvol aangemeld, dan 
volgt daarna de deelnemers-

enquête met vragen die tijdens het 

spel van belang zijn. 

Tijdens het weekend worden jullie om 18.30 uur 

op het HK verwacht en het weekend zal op zondag 

rond 15.00 uur afgesloten worden. Zorg ervoor dat 
je zaterdagavond al gegeten hebt en denk eraan 

om de volgende dingen mee te nemen: de benodig-

de slaapspullen, een Molboekje (notitieboekje), een 

pen, een mobiele telefoonmet beltegoed , een zak-

lamp en 2 euro! 

 
Let op: thuis slapen is eventueel mogelijk, maar je 

kunt zaterdagavond niet weg voordat we klaar zijn 

en je moet zondagochtend weer vroeg paraat 

 

16 feb: Filmochtend 
 
Vandaag vindt de regio filmochtend 

plaats in de Quatro-bioscoop in Heer-

len (de vroegere H5). De precieze tij-

den van de voorstelling zijn ons nog 

niet bekend, maar je kunt je via dit 

formulier wel alvast aanmelden 
(uiterlijk 26-01). We vragen een eigen 

bijdrage van €4 p.p. en dan zorgen wij 

voor iets te drinken en te snoepen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOHVfzgHEKIL7v-v8q-88LROm3ksNk1kpj5GwQZfpqLPh9og/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/Euuw8yWt5Y6DbB5j2
https://goo.gl/forms/Euuw8yWt5Y6DbB5j2

