
 

Programma 
Scouting Voerendaal 
1-9-2018 t/m 20-10-2018 
 

Bevers 

Welpen 

Scouts 

Roverscouts 

Explorers 

1 September 

Scoutifestatie 
 

8 September 

Overvliegen, zie blz 2 
 

15 September 

De tocht naar Hotsjietonia 
 

22 September 

Dammen bouwen als een  
Bever en installatie 
 
 

 

29 September 

De Bevers hebben feest! 
 

6 Oktober 

Herfst is hier! 
 

13 Oktober 

Geen opkomst i.v.m. de  
Herfstvakantie 
 

20 Oktober 

Joti-Jota, zie blz 2 
 

 

 

 

1 September 

Scoutifestatie 
 

8 September 

Overvliegen, zie blz 2 
 

15 September 

Minute to win it 
 

22 September 

Dasringen maken en  
installatie 
 
 

 

29 September 

Kinderfeest! 
 

6 Oktober 

Toch technieken 
 

13 Oktober 

Geen opkomst i.v.m. de  
Herfstvakantie 
 

20 Oktober 

Joti-Jota, zie blz 2 
 
 

 

1 September 

Scoutifestatie 
 

8 September 

Overvliegen, zie blz 2 
 

15 September 

Even voorstellen 
 

22 September 

Goalbal 
 
 

 

29 September 

Pokémon Go 
 

6 Oktober 

Dasringen maken en  
installatie 
 

13 Oktober 

Geen opkomst i.v.m. de  
Herfstvakantie 
 

20 Oktober 

Joti-Jota, zie blz 2 
 

1 September 

Scoutifestatie 
 

8 September 

Overvliegen, zie blz 2 
 

15 September 

The life of an Explorer 
 

22 September 

Paint ... 
 
 

 

29 September 

… it! 
 

5-7 Oktober 

Explorer weekend 
 

13 Oktober 

Geen opkomst i.v.m. de  
Herfstvakantie 
 

19-20 Oktober 

Joti-Jota, zie blz 2 
 

 

1 September 

Scoutifestatie 
 

8 September 

Overvliegen, zie blz 2 
 

15 September 

Vakantiekiekjes 
 

22 September 

Pionierpalen verven 
 
 

 

29 September 

Ik wil graag bowlen! 
 

6 Oktober 

Rocket Science 
 

13 Oktober 

Geen opkomst i.v.m. de  
Herfstvakantie 
 

19-20 Oktober 

Joti-Jota, zie blz 2 
 

 

 

 

 
 



 
8 Sept: Overvliegen 
 
Na de Scoutifestatie begint het Scoutingseizoen vandaag pas echt met 

het traditionele overvliegen, waarbij enkele jeugdleden van hun oude 

naar hun nieuwe speltak zullen overgaan. De gezamenlijke opkomst 

begint om 13:00 uur en is rond 15:00 uur weer afgelopen.  

De jeugdleden die gaan overvliegen hebben daar een tijdje geleden al 

bericht over gekregen. Het echte overvliegen zal rond 14.40 uur plaats-

vinden. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

Let op: de kans is aanwezig dat je vuil wordt tijdens enkele spel-
len, dus denk aan oude kleren en schoenen.  

19-20 Okt:  JOTI-JOTA 
 
Dit weekend vindt de ‘Jamboree on the Air/

Internet’ plaats, waarbij Scouts van over de hele 

wereld met elkaar in contact proberen te komen 

door middel van radio óf het internet. Ook Scou-

ting Voerendaal doet dit jaar weer mee, waardoor 

het wekelijkse programma d’r een klein beetje an-
ders uit gaat zien: 

 

19 Oktober: Explorers + Roverscouts + Staf:   

We verzamelen om 19.11 uur in het HK voor de 

Expeditie JOTI Express. Deze duurt tot 00.11 uur 
en wordt eventueel gevolgd door een overnachting 

in het gebouw. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

20 Oktober: Bevers + Welpen + Scouts: 

Vanaf 11.00 uur staan de deuren van ons HK 
voor iedereen (ook ouders) open. Je kan vanaf 

dan meedoen met allerlei activiteiten in het thema 

JOTI-JOTA. Zo kun je zenden en/of chatten met 

andere scouts, een eigen printplaatje solderen (zie 

hieronder) en nog veel meer. Dus kom gerust 

langs en doe gezellig mee!  
 

Om 12.00 uur begint voor alle speltakken de 

echte opkomst en deze zal tot ongeveer 14.00 

uur duren. Tijdens de opkomst wordt er een JOTI

-JOTA zeskamp gedaan. Als je bent verhinderd, 
meld je dan even af bij je eigen leiding. Na de 

opkomst is er weer de mogelijkheid om aan de 

andere activiteiten deel te nemen en ben je van 

harte welkom om nog even te blijven hangen! 

 

 

Solderen 

Ook dit jaar kan er weer gesoldeerd worden. Wil je 

dit doen, bestel je bouwpakketje (een raket of een 
claplight) dan via dit formulier. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UWF4Mzoq-IlG20nJCY6WXh5C_vtT37_qzH8a3MSi8bD4sQ/viewform

