Programma
Scouting Voerendaal
27-10-2018 t/m 05-01-2019

Bevers

27 Oktober
Proefjes met Professor Plof!
3 November
Natuurwerkdag, zie blz 2
10 November
Lampionnen knutselen
+ Sint Maarten, zie blz 2
18 November
EHBO: oeps, een ongelukje.

Welpen

27 Oktober
Obstakel spektakel, denk
aan een handdoek en oude
kleren die vies mogen worden
3 November
Natuurwerkdag, zie blz 2
10 November
Pannenkoekenparty
+ Sint Maarten, zie blz 2

Scouts

27 Oktober
Patrouille opkomst
3 November
Natuurwerkdag, zie blz 2
10 November
Pompoentijd
+ Sint Maarten, zie blz 2
18 November
Regionale zwemwedstrijden,
Let op: deze opkomst is op
een zondag, zie blz 2

Explorers

24 November
Op bezoek in het indianendorp, neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee
1 December
Sinterklaas is er weer!
8 December
Professor Plof onderweg

22 December
Kerstopkomst, zie blz 2
29 December
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie
5 Januari
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie

15 December
Vuur in de winter
15 December
18 November
Regionale zwemwedstrijden, Kerstknutsels
Let op: deze opkomst is op
22 December
een zondag, zie blz 2
Kerstopkomst, zie blz 2
24 November
29 December
Insigne weer
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie
1 December
Insigne (al)weer
5 Januari
Geen opkomst i.v.m. de
8 December
Kerstvakantie
Sinterklaasopkomst
24 November
Oké, wat jij wil (eigen opkomst)
1 December
Le tour de Voerendaal
8 December
Sinterklaas, neem een klein
cadeautje (ongeveer 5 euro)
mee voor een willekeurige
andere scout

15 December
Masterchef
22 December
Kerstopkomst, zie blz 2
29 December
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie
5 Januari
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie

27 Oktober
24 November
Geocachen (Maarten + Jaimy) Koken op vuur (Stan)

22 December
Kerstopkomst, zie blz 2

3 November
Natuurwerkdag, zie blz 2

29 December
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie

1 December
Sinterklaas (Renske + Lente)

10 November
8 December
Sint Maarten, opkomst beBejaardenparty (Eline + Silke) 5 Januari
gint op de normale tijd, zie
Geen opkomst i.v.m. de
15 December
blz 2.
Kerstvakantie
Kerstopkomst voorbereiden
17 November
Filmavond (Sasha)

Roverscouts

27 Oktober
Scout award

24 November
Sinterklaas journaal

22 December
Kerstopkomst, zie blz 2

3 November
Natuurwerkdag, zie blz 2

1 December
Boe, Surprise!

10 November
Sint Maarten, zie blz 2

8 December
Scout award III

29 December
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie

17 November
Scout award II

15 December
Zomerkamp bespreking +
gebouw versieren

23 November
QuizNight, Let op: vrijdag!

5 Januari
Geen opkomst i.v.m. de
Kerstvakantie

3 Nov:

Natuurwerkdag

Alle speltakken worden om 9:45 uur verwacht bij de ingang van het Haerenbos
aan de kasteellaan. Net als afgelopen jaren,
gaan we snoeien en zagen, dus zorg ervoor
dat je goede kleding (jas, stevige schoenen
en tuin/werk-handschoenen) bij je hebt.
Vergeet ook je lunchpakket niet, want om
12.00 uur zullen we even pauze houden om
te eten. Het IVN zorgt voor materiaal, maar
er om te voorkomen dat er te weinig is, zou
het fijn zijn als je een klein zaagje of een
kniptang kunt meenemen (voorzien van
naam). Rond 14:00 uur zijn we klaar en
kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen bij de ingang van het bos.

18 Nov:

10 Nov:

Sint Maarten

Naast de normale opkomsten, wordt op
zaterdag 10 november ook Sint Maarten
gevierd. De traditionele lampionnenoptocht zal om 19.30 uur vertrekken vanaf de kerk in Voerendaal. Na een kleine
wandeling zal de stoet bij ons HK eindigen. Uiteraard kan men hier even bijkomen van de wandeling en, onder het
genot van warme chocolade melk, genieten van het grote Sint Maartensvuur,
dat door onze Explorers zal worden
aangestoken. Tevens zullen hier ook
prijzen worden uitgereikt aan de leukste, mooiste en origineelste lampionnen,
die wij tijdens de optocht hebben gespot. Kom je ook kijken? Gezellig!

Regionale scouting zwemdag

Op zondag 18 november vindt de Regionale Scouting Zwemdag plaats in zwembad
Otterveurdt (Gravin van Schönbornlaan 2 te Hoensbroek). De reguliere opkomsten
voor de Welpen en Scouts op zaterdag 17 november komen hierdoor te vervallen.
De zwemdag zal waarschijnlijk beginnen met de zwemwedstrijden, gevolgd door een periode van vrij
zwemmen. De precieze details zijn op dit moment nog niet bekend, maar je kunt je wel alvast aanmelden voor de zwemdag door een mailtje te sturen naar edithmoonen@scoutingvoerendaal.nl.
De inschrijvingen zijn geopend tot en met 8 november.
Broertjes, zusjes en ouders mogen tijdens het vrij zwemmen voor €2,50 per
persoon ook mee het zwembad in. Willen jullie hiervan gebruik maken? Laat
het ons dan ook even weten in het aanmeldingsmailtje.

22 Dec:

Kerstopkomst

De jaarlijkse kerstopkomst begint dit jaar om 15.30 uur. We verzamelen in het HK om
vervolgens gezellig op pad te gaan. Denk hiervoor aan warme kleding en goede schoenen. Bij terugkomst in het HK, staat ons een luxe kerstdiner te wachten. Vergeet dan ook
niet om een gevulde bestekzak (bord, mok, mes, vork en lepel) mee te nemen. Tip van de
leiding: voorzie je spulletjes van je naam, zodat je niks kunt kwijtraken. Rond 18.00 uur
heeft iedereen zijn bordje weer leeggegeten en kan de kerst echt beginnen. Omdat we
graag willen weten voor hoeveel man we eten moeten koken, is opgeven voor de Kerstopkomst noodzakelijk. Dat kan tot 8 december via deze link.

