Programma
Scouting Voerendaal
31-08-2019 t/m 20-10-2019

Welpen
(11.00-13.00)

31 Augustus
Overvliegen, zie blz 2.

28 September
Pyroman

7 September
Karşılama welpen

5 Oktober
IETS + installatie.

14 September
12 Oktober
De boesj in, neem je vriend- Creatief met touw en palen
jes en vriendinnetjes mee
18-19 Oktober
21 September
JOTI-JOTA, zie blz 2.
Geen opkomst i.v.m.
de Scout-In

Scouts
(15.00-17.00)

31 Augustus
Overvliegen, zie blz 2.
7 September
Get2Know
14 September
Pionieren
21 September
Geen opkomst i.v.m.
de Scout-In

Explorers
(18.30-20.30)

28 September
Masterchef, neem je eigen
bestekzak mee!
5 Oktober
Flipperkast bouwen
+ Installatie.
12 Oktober
Da’s klei leuk

31 Augustus
Overvliegen, zie blz 2.

28 September
Opkomst - Stan & Sasha

7 September
Opkomst - Zaza & Eline

5 Oktober
Opkomst - Jaimy

14 September
Opkomst - Maarten

12 Oktober
Programmeren + keuvelen

21 September
Opkomst - Lente, Renske &
Silke

Roverscouts
(20.30-22.30)

18-19 Oktober
JOTI-JOTA, zie blz 2.

31 Augustus
Overvliegen, zie blz 2.

28 September
Dinertime

7 September
Blokkade

5 Oktober
Escape

14 September
We <3 torens

12 Oktober
Super duper

21 September
Scout-In

18-19 Oktober
JOTI-JOTA, zie blz 2.

18-19 Oktober
JOTI-JOTA, zie blz 2.

Groetjes vanuit Mechûlûh

31 aug:

Overvliegen

Op zaterdag 31 augustus begint het nieuwe Scoutingseizoen weer met het traditionele overvliegen, waarbij
enkele jeugdleden van hun
oude naar hun nieuwe speltak zullen overgaan. Uiteraard doen we dat met alle speltakken samen. De opkomst begint dit jaar dan
ook om 12:45 uur en is rond 15:00 uur weer afgelopen.
Het daadwerkelijk overvliegen zal rond 14.40 uur plaatsvinden. Ouders en andere belangstellende zijn hierbij van harte welkom. De jeugdleden die naar een
nieuwe speltak gaan overvliegen, zijn hier een tijdje geleden al over geïnformeerd.

18-19 Okt:

JOTI-JOTA

19 Oktober: Welpen + Scouts:
Vanaf 10.30 uur staan de deuren van ons HK
Dit weekend vindt de ‘Jamboree on the Air/
voor iedereen (ook ouders) open. Je kan vanaf
Internet’ plaats, waarbij Scouts van over de hele
dan meedoen met allerlei activiteiten die in het
wereld met elkaar in contact proberen te komen
teken staan van de JOTI-JOTA. Zo kun je zenden
door middel van radio óf het internet. Ook Scouen/of chatten met andere scouts, een eigen printting Voerendaal doet dit jaar weer mee, waardoor plaatje solderen (zie hieronder) en nog veel meer.
het wekelijkse programma d’r een klein beetje an- Dus kom gerust langs en doe gezellig mee!
ders uit gaat zien:
Daarnaast zullen de reguliere opkomsten van
18 Oktober: Explorers + Roverscouts + Staf:
de verschillende speltakken vandaag ook geWe verzamelen om 19.11 uur in het HK voor de
woon doorgaan. Uiteraard staan deze ook geheel
Expeditie JOTI Express. Deze duurt tot 00.11 uur in het teken van de JOTI-JOTA. Net als voor de
en wordt eventueel gevolgd door een overnachting wekelijkse opkomsten geldt: kom je niet, meld je
in het gebouw.
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 dan een bouwpakketje door te
mailen naar info@scoutingvoerendaal.nl. De kosten voor het soldeerpakketje bedragen €4,-.

