
 

Programma 
Scouting Voerendaal 
17-03-2018 t/m 05-05-2018 
 

Bevers 

Welpen 

Scouts 

Roverscouts 

17 Maart 

Filmochtend, zie blz. 2 
 

24 Maart 

Voorjaarslunch + ALV, 
zie blz. 2 
 

31 Maart 

Wat knap! 
 

7 April 

Kidsparty, zie blz. 2 

14 April 

Puur Natuur 

  

21 April 

Naar de Brunsummerhei, 
meer info volgt per  
e-mail. 

  

27 April 

Koningsdag, zie blz. 2 

 

28 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

5 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

5 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

17 Maart 

Filmochtend, zie blz. 2 
 

24 Maart 

Voorjaarslunch + ALV, 
zie blz. 2 
 

31 Maart 

Paashaas 
 

7 April 

Kidsparty, zie blz. 2 

14 April 

Taart bakken op kampvuur 

  

21 April 

IK! 
  

27 April 

Koningsdag, zie blz. 2 

 

28 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

17 Maart 

Filmochtend, zie blz. 2 
 

24-25 Maart 

RSW oefenweekend, meer 
info volgt per e-mail. 
 

31 Maart 

Paasei-partij 
 

7 April 

Pionieren 

13-15 April 

RSW, meer info volgt per  
e-mail. 

  

21 April 

Lipdub Battle 

  

27 April 

Koningsdag, zie blz. 2 

 

28 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

17 Maart 

Roverscouts-overleg, zoveel 
mogelijk aanwezig zijn! 
 

24 Maart 

Keukenspelen + assistentie, 
Let op: Scoutsovernachting 
 

31 Maart 

Escape game (Rion) 
 

7 April 

Pionieren (Luc) 

14 April 

Sjaakie 

  

21 April 

De Natuur KWIS (Sven) 
  

27 April 

Koningsdag, zie blz. 2 

 

28 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

5 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 

5 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
Meivakantie 



 

17 mrt:    Filmochtend 
 
Op zaterdag 17 maart vindt de jaarlijkse regionale filmochtend plaats. Deze activiteit wordt georgani-

seerd voor de Bevers, de Welpen én de Scouts, en zal plaatsvinden in de Quatro-bioscoop in Heerlen 

(wat voorheen de H5 was). De voorstelling begint om 12.00 uur, maar welke films er zullen worden ver-

toond, is uiteraard nog een verrassing. Je wilt ze sowieso niet missen! 

 

We verzamelen om 11.30 uur op de kruising van de Geleenstraat en de Raadhuisstraat in Heerlen (voor 
het gemeentekantoor) en hier kunnen de jeugdleden na afloop van de film ook weer worden opgehaald. 

 

Let op: de aanmeldingen voor deze activiteit zijn inmiddels gesloten, de eigen bijdrage van € 3,- 

per persoon kan op de dag zelf aan de aanwezige leiding worden voldaan. Wij zorgen dan voor 

iets lekkers en iets te drinken voor tijdens de film. 

24 mrt: Voorjaarslunch + ALV 
 
Op 24 maart houdt Scouting Voerendaal haar jaarlijkse 

ALV en ook dit jaar doen we dit in de vorm van een voor-

jaarslunch! Voorafgaand aan de lunch zal het bestuur 

iets meer vertellen over wat we als vereniging het afgelo-

pen jaar allemaal hebben gedaan en wat de plannen zijn 

voor komend jaar. Ook zal het zomerkamp ter sprake 
komen en is er uiteraard een 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 hebben de Scouts wel nog een ei-

gen opkomst. We hopen jullie allemaal op 24 maart te 

zien! Mochten u of uw kind verhinderd zijn, dan ontvangt 

de eigen speltakstaf graag tijdig een afmelding in verband 

met de inkopen voor de lunch. 

27 april: Koningsdag 
 
Ter ere van de 51ste verjaardag van onze 

koning, zullen er ook dit jaar weer allerlei 

activiteiten te doen zijn in en rondom 

sportcomplex de Joffer.  

 

Bevers & Welpen 
Kom gezellig tussen 14:00 en 17:00 uur 

langs bij ons circuit en doe mee!  

Scouts & Roverscouts 
Doe gezellig mee en 

laat ons via deze link 

even weten of je wel/

niet kunt helpen bij 

de bemanning/het 

opbouwen van het 
spellencircuit.  

7 april: Kidsparty 

 
Onze Bevers en Welpen gaan vandaag in het kader 

van de KidsParty naar het openluchtmuseum  

“De Locht”: een bijzondere plek waar je alles kunt 

ervaren zoals het vroeger was. Bekijk oude gebou-

wen, werktuigen, beoefen oude ambachten, pas 

kleding uit die tijd en help mee op ouderwetse ma-
nier de gewassen te verbouwen en te oogsten. Wat 

at en dronk men toen, hoe werd de was gedaan en 

wat kon je als kind zoal beleven?! Kortom: genoeg 

te doen en een plek om je niet te vervelen! 

 
Praktische informatie  

• De KidsParty vindt plaats op zaterdag 7 april. 

• De eigen bijdrage bedraagt €10, in deze prijs zit: 

 - 1x retourticket voor de bus naar Melderslo. 

 - 1x toegang tot “De Locht” 

• Geld meenemen is niet nodig. 

• Aanmelden vóór 20 maart! 

 

 

 

Reisinformatie  
We worden om 11.00 

uur in Melderslo ver-

wacht en de activiteit 

zal tot ongeveer 

16.00 uur duren. De 

precieze vertrek– en 
aankomsttijden van 

de bus zullen t.z.t. 

bekend gemaakt wor-

den. 

 
Denk zelf aan 

• Een lunchpakket  

• Makkelijke kleding en schoenen  

(hou rekening met het weer) 

 

De reguliere opkomsten voor de Bevers en de Wel-

pen zullen dit weekend vervallen. Aanmelden voor 

de KidsParty kun je je via deze link.  

https://goo.gl/forms/FzXehRw768fRjBgx1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgX2E7a1tRWeeBY4ccmsH7LtwmEt8MCkN9QA4q4yfsMa9w6g/viewform?usp=sf_link

