Programma
Scouting Voerendaal
12-05-2018 t/m 07-07-2018

Bevers

12 Mei
Op het plein, zie blz 2.

9 Juni
De fik erin

19-20 Mei
Overnachting, zie blz 2.

16 Juni
Tik tak

26 Mei
Inpakken maar! +
Pasmoment, zie blz 2.

23 Juni
Op kamp

2 Juni
Op reis +
Scoutfest, zie blz 2.

Welpen

Scouts

9 Juni
Fort Boyard

19-20 Mei
Overnachting, zie blz 2.

16 Juni
Tocht met opdrachten

26 Mei
Pionieren +
Pasmoment, zie blz 2.

23 Juni
Pijl en boog maken

12 Mei
Op het plein, zie blz 2.
19 Mei
Wie is de Mol?, Let op: opkomst begint al om 13.00
uur en duurt tot 17.00 uur
26 Mei
K5 +
Pasmoment, zie blz 2.

Roverscouts

30 Juni
Badjesdag, zie blz 3.

12 Mei
Op het plein, zie blz 2.

2 Juni
Bosspel +
Scoutfest, zie blz 2.

12 Mei
Making moneys

7 Juli
DAS-Bos, zie blz 3.

7 Juli
DAS-Bos, zie blz 3.

30 Juni
Badjesdag, zie blz 3.

2 Juni
Geen opkomst i.v.m.
Scoutfest, zie blz 2.
9 Juni
Bosspel

30 Juni
Badjesdag, zie blz 3.
7 Juli
DAS-Bos, zie blz 3.

16 Juni
On fire
23 Juni
Zwemmen in Otterveurdt, zie
blz 3.
9 Juni
ZoKa4RoverScouts

19 Mei
16 Juni
Geen opkomst i.v.m. Bevers– Kampvuurtechnieken
en Welpen-overnachting.
23 Juni
26 Mei
QuizNight (Rion)
Thee drinken
30 Juni
2 Juni
Badjesdag, zie blz 3.
Scoutfest, zie blz 2.

7 Juli
DAS-Bos, zie blz 3.

12 mei:

Op het plein!

26 mei:

Dit weekend verovert Scouting Voerendaal het
Borenburg-plein! En omdat één speltak dat niet
alleen kan, doen we het gezellig met z’n allen.

Op 26 mei om 12.00 uur organiseren we weer
een pas– en bestelmoment. Tijdens dit moment kunt u nieuwe truien en/of T-shirts bestellen met het logo van Scouting Voerendaal.

Wat houdt dat precies in?

Interesse? Kom langs, of neem contact op met
edithmoonen@scoutingvoerendaal.nl

Vanaf 11.30 uur begint de leiding met het bouwen van een pionierwerk op het plein. Scouts
die het leuk vinden om mee te pionieren, zijn
uiteraard van harte welkom.
Van 13.00 uur tot 15.30 uur worden alle speltakken op het plein verwacht. Met behulp van
de aanwezige mensen gaan we dan onderling in
teams uitmaken wie zich het komende jaar
‘kapitein van het plein’ mag noemen. Neem je
iemand mee? Prima, iedereen is welkom!

19-20 mei:

Pasmoment

Let op: vanaf volgend jaar geldt dat Welpen,
Scouts en Roverscouts in ieder geval in het
bezit moeten zijn van een scoutfit-blouse
(verkrijgbaar via www.scoutshop.nl), de Tshirts en truien zijn optioneel.

Romeinse overnachting

Tijdens de voorbereidingen van ons zomerkamp, is er iets fout gegaan met de tijdreismachine, waardoor we uitgerekend dit weekend per ongeluk vastzitten in de Romeinse tijd. Niet dat dat echt uitmaakt, de geplande overnachting gaat gewoon door! Iedereen wordt zaterdag om 17.00 uur bij het
HK verwacht, waar we vervolgens eerst gezamenlijk iets zullen gaan koken (eet thuis alvast iets
kleins, zodat je tijdens het koken in ieder geval geen honger hebt). Zondagochtend om 11.00 uur is de overnachting voorbij en kan iedereen (fris en
fruitig) weer worden opgehaald. Kun je niet komen? Da’s jammer, maar meld
je dan wel even af bij je eigen leiding.
Wat moet je niet vergeten mee te nemen?
Opblaasbaar matje (of luchtbed met bijbehorende pomp), slaapzak, kussen,
lievelingsknuffel, je pyjama, een tandenborstel met tandpasta, droge kleren,
stevige schoenen, goede zin en je bestekzak. Heb je nog geen bestekzak? Mail
dan even naar michellemoonen@scoutingvoerendaal.nl en dan zorgen wij dat
je d’r een krijgt. Oh, en vergeet ook je Romeinse toga niet!

2 juni:

Scoutfest!

In samenwerking met Muziekcollectief Voerendaal, organiseert
Scouting Voerendaal op 2 juni de derde editie van Scoutfest!
Tijdens deze super gezellige, muzikale avond zullen verschillende bands ons podium betreden! Jong en oud, echt iedereen
is van harte uitgenodigd om gratis te komen kijken/luisteren,
dus zorg dat je erbij bent! De deuren gaan om 18.00 uur open
en de laatste band zal rond middernacht het minifestival afsluiten. Voor meer informatie, kijk op de Scoutfest-website .
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die tijdens het festival willen helpen. Is dat iets voor jou? Meld
je daarvoor dan aan door middel van het volgende inschrijfformulier.

23 Juni:

Zwemmen

Zomerkamp 2018

Op zaterdag 23 juni gaan de Scouts zwemmen in zwembad Otterveurdt (Gravin van
Schönbornlaan 2 te Hoensbroek).

Zoals ieder jaar gaan we ook komende
zomer weer gezellig samen op kamp. De
bestemming? Simpelveld!

We verzamelen om 13:30 uur op de parkeerplaats voor het zwembad. Om 16:30 zijn we
moe en voldaan en willen we weer opgehaald worden op de zelfde locatie. Let op:
zorg zelf voor vervoer en zwemspullen.
Ook vragen we een eigen bijdrage van
2 euro die je ter plekke kunt betalen.

Als alles goed is, hebben jullie al meerdere malen informatie over het zomerkamp
ontvangen. Als er nog vragen zijn, dan
kunnen jullie altijd bij de leiding terecht.

Kun je niet mee? Jammer, maar meld je dan
wel even af bij de leiding.

De aanmeldingstermijn is nog geopend
tot en met 1 juni. Dus, heb je je nog niet
aangemeld en wil je wel graag mee? Kijk
dan snel op onze website!

Scoutifestatie
30 Juni:

Badjesdag

De week voor het DAS-Event vindt normaalgesproken het traditionele ‘Hutjes Timmeren’
plaats. Echter, omdat we dit jaar geen container
met pallethout hebben kunnen lenen, zijn we
op zoek gegaan naar een waardige vervanger:
Badjesdag!
De opkomst begint om 13.00 uur en eindigt
weer om 16.00 uur. Bereid je voor op een spetterende dag en vergeet vooral je zwemspullen
niet mee te nemen! Kun je niet aanwezig zijn,
meld je dan even af bij je eigen leiding.

7 Juli:

Op 1 en 2 september 2018 vindt de enige echte Scoutifestatie plaats in Brunssum. De
Scoutifestatie een uitdagende activiteit vol
actie en plezier voor alle groepen en speltakken uit de regio’s Parkstad en Carboonland.
Voor de Bevers en de Welpen zullen alle feestelijkheden plaatsvinden op zaterdag 1 september. De Scouts en Explorers blijven daarentegen ook slapen en gaan op zondag 2 september gezellig verder.
In verband met de voorinschrijving, willen we
graag alvast weten of je interesse hebt om
mee te gaan. Klik dus hier voor meer informatie en meld je aan!

DAS-Bos

Het DAS-Event is ieder jaar de traditionele afsluiting van het scoutingseizoen. Na de
editie van vorig jaar, waar we te gast waren in Wakkerdam, blijven we dit jaar iets
dichter bij huis, we gaan namelijk het bos in! Natuurlijk mag je dit niet missen, meld
je daarom snel aan via deze link. Indien je niet kunt, zouden wij het op prijs stellen als
je je ook via dezelfde link afmeldt.
De activiteit begint om 14.30 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Meer informatie
zal later per e-mail volgen, maar denk in ieder geval aan stevige schoenen en kleding
die geschikt is om mee door het bos te rennen.
We hopen jullie in ieder geval allemaal tijdens DAS-Bos te zien. Tot dan!
De DAS-Redactie.

