
 

Programma 
Scouting Voerendaal 
30-03-2019 t/m 18-05-2019 
 

Bevers 

Welpen 

Scouts 

Roverscouts 

Explorers 

30 Maart 

Bever Museum 
 

6 April 

Bezige Bijen, we verzamelen 
om 10 uur bij het HK en 
eindigen om 12 uur bij de 
vijver (tegenover de skate-
baan bij het Brook). Denk 
aan oude kleren!  
 

13 April 

Kidsparty, zie blz 2. 
 

20 April 

Op bezoek bij de boer,  
zie blz 2. 
 

27 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Koningsdag, kom vooral bij 
de Joffer kijken. 
  

4 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
de Meivakantie 
 

 

11 Mei 

Ouder-kind weekend,  
zie blz 2. 
   

18 Mei  

Vliegen als een vogel!,  
zie blz 3 

18 Mei  

Lasergame in Valkenburg,  
zie blz 2. 

30 Maart 

Project Runway 
 

6 April 

Sjiek dineren 
 

13 April 

Kidsparty, zie blz 2. 
 

20 April 

Op bezoek bij de boer,  
zie blz 2. 

27 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Koningsdag, kom vooral bij 
de Joffer kijken. 
  

4 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
de Meivakantie 
 

11-12 Mei 

Ouder-kind weekend,  
zie blz 2. 
 

 

30 Maart 

Voor een appel en een ei 
 

6 April 

Geocaching 
 

13 April 

Tenten opzetten  
en/of pionieren 
 

20 April 

Paas mij die eieren effen. 

27 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Koningsdag, kom vooral bij 
de Joffer kijken. 
  

4 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
de Meivakantie 
 

10-12 Mei 

RSW, zie blz 2. 
 

 

30 Maart 

Feest! (Eline) 
 

6 April 

Programmeren en Zomer-
kamp plannen (Sasha) 
 

13 April 

Flikken Maastricht, deel 2.1 
 

20 April 

Oefen Bivak (Jaimy) 

 
 
 

27 April 

Geen opkomst i.v.m.  

Koningsdag 
  

4 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
de Meivakantie 
 

11 Mei 

Flikken Maastricht, deel 2.2 
 

 

30 Maart 

Je bakt er niks van 
 

6 April 

Ik wil bowlen! 
 

13 April 

Koningsdagspellen herzien 
 

20 April 

Paasvuur 

27 April 

Geen opkomst i.v.m.  
Koningsdag 
  

4 Mei 

Geen opkomst i.v.m.  
de Meivakantie 
 

11 Mei 

Geen opkomst i.v.m. RSW en 
ouder-kind weekend 
 

18 Mei  

Pionieren, zie blz 3 

18 Mei  

Koken, koken, koken  

(Renske en Silke), zie blz 3 

18 Mei  

IJstijd?, zie blz 3 



 

11-12 mei: Ouder-
kind weekend 
 
Heb jij je altijd al afgevraagd hoe 
een overnachting met je vader of 

moeder er aan toe gaat? Wacht 

niet langer, want het ouder-kind kamp staat 

weer voor de deur!  

 

Tijdens deze te gekke overnachting, die zater-
dag 11 mei om 10:00 begint, wordt er gestre-

den om de titel “Heerser van het Fort”, geheel 

volgens het principe van Fort Boyard. Het 

weekend duurt tot 12:00 uur op zondag en we 

vragen een eigen bijdrage van €5,00 per per-
soon, waar alle eten/drinken en activiteiten in 

zijn meegenomen.  

 

Aanmelden voor dit weekend kan tot en met  

27 april door een mailtje te sturen naar  

michellemoonen@scoutingvoerendaal.nl of 
vraag bij de leiding naar een inschrijfformulier. 

Meer informatie volgt nog, maar 

als je nu al vragen hebt, vraag 

het ons dan gerust. 

20 april:  

Op bezoek bij de boer  
 

Vandaag gaan de Bevers en de Welpen op be-

zoek bij de boer in Lemiers. Iedereen wordt om 
12:30 uur verwacht in Lemiers bij het volgende 

adres: Rijksweg 119, 6295 AM Lemiers. Om 

16:30 uur kan iedereen weer worden opgehaald. 

Zorg ervoor dat je ’s middags al geluncht hebt, 

wel zorgen wij op de boerderij nog voor iets lek-

kers en iets te drinken.  
 

Kun je niet mee? Super jammer, maar meld je 

dan wel uiterlijk 3 dagen van te voren even af bij 

je eigen leiding.  

13 april: Kidsparty! 
 
Net als afgelopen jaar, organiseert Scouting 

Limburg ook dit jaar weer een Kidsparty, welke 

deze keer plaats zal vinden in natuurspeeltuin 
Kitskensberg in Roermond. Speelplezier gega-

randeerd, want er zijn meer dan 80 speeltoe-

stellen en ook worden er nog extra activiteiten 

door Scouting Limburg georganiseerd. 

 

Als alles goed is, heb je al eerder een e-mail 
gehad om je aan te melden (want de aanmel-

dingen zijn inmiddels gesloten). We worden op-

gehaald bij het HK en gaan dan gezamenlijk 

met de bus naar Roermond. Voor deze activiteit 

vragen we een eigen bijdrage van 8 euro p.p. 
en denk er vooral ook aan om een eigen lunch-

pakketje mee te nemen! De precieze bus-tijden 

moeten nog bekend gemaakt worden door de 

organisatie. Uiteraard laten we je meer weten, 

wanneer d’r iets bekend gemaakt wordt. 

 

18 mei: Lasergamen 
 
Op 18 mei willen wij ‘s middags met de Scouts 

gaan lasergamen in de grotten van Valkenburg. 

Omdat we dit moeten reserveren, willen we je 
vragen om je hiervoor alvast aan te melden 

door een uiterlijk op 1 mei een mailtje te sturen 

naar rionbarrois@scoutingvoerendaal.nl waarin 

je aangeeft of je wel/niet mee wilt doen. Meer 

informatie over het tijdstip en over het vervoer 

naar Valkenburg volgt later nog per e-mail, zo-
dra we de reservering gemaakt hebben.  

 

mailto:michellemoonen@scoutingvoerendaal.nl
mailto:rionbarrois@scoutingvoerendaal.nl?subject=Aanmelding%20Lasergamen


 

18 mei: Opkomsten 
 
De voetbalclub viert vandaag een feestje van-

wege haar 90-jarig jubileum. Voor ons betekent 

dit dat de poort aan de Goswijnstraat het hele 
weekend gesloten zal zijn. Het scoutinggebouw 

blijft voor onze opkomsten bereikbaar door ge-

bruik te maken van de poort achter de joffer 

(tegenover de tennisbanen). Deze zal speciaal 

voor deze gelegenheid open worden gemaakt.  

 

10-12 mei: RSW 
 
Op 10, 11 en 12 mei organiseert scoutingregio 

Zuid-Oost Limburg weer de jaarlijkse RSW 

(Regionale Scouting Wedstrijden). De Scouts 
van onze vereniging zijn hier uiteraard weer  

van de partij. Om je hiervoor aan te melden, 

moet je nu twee dingen doen: 

• vul dit aanmeldformulier in  

• stuur dit gezondheidsformulier ingevuld 

naar lucpieters@scoutingvoerendaal.nl 

 

Meld je snel aan, want de inschrijving sluit al 
op vrijdag 8 april! De aangemelde scouts krij-

gen daarna meer informatie. Wil je nu al meer 

informatie? Kijk dan even op de website van de 

RSW. 

Zomerkamp 2018 
 
Zoals ieder jaar gaan we ook komende zomer weer gezellig samen 
op kamp. Hieronder zullen we de belangrijkste informatie met 
betrekking tot ons zomerkamp nog een keer kort samenvatten. 
  

• Locatie: Scouting St. Martinus, Bommerigerweg 3A in Mechelen 

• Scouts: 10 t/m 17 augustus, geschatte kampbijdrage: €110,- 
• Welpen: 12 t/m 17 augustus, geschatte kampbijdrage: €75,- 
• Bevers: 15 t/m 17 augustus, geschatte kampbijdrage: €45,- 

 
Aanmelden kan via onze website, klik daarvoor op deze link! Meer 
informatie over de betaling volgt op een later tijdstip. Voor vragen 
over het zomerkamp kunnen jullie altijd bij ons terecht. Ook tijdens 
onze ALV zullen we extra aandacht besteden aan het zomerkamp.  
 

Wij hebben ontzettend veel zin in het kamp! Jij toch zeker ook? 
 
De ZoKa-leiding 

https://goo.gl/forms/tgTnpktQDwV5foc12
https://docs.wixstatic.com/ugd/77f1b3_19bb8ee981c842bc80c4457905109653.pdf
mailto:lucpieters@scoutingvoerendaal.nl?subject=Aanmelding%20RSW
https://evelienvanlimbeek.wixsite.com/rsw2019
https://evelienvanlimbeek.wixsite.com/rsw2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXh4CuxESvEwmhJjomt8CxjKvZo0SqmO9tmiLkaxET27q_w/viewform?usp=sf_link

