
 

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

Bevers 

Welpen 

Scouts 

Roverscouts 

Explorers 

25 Mei 

Bevertotem (overnachting), 
zie blz. 2 
 

1 Juni 

Bas Bos is jarig, zie blz 2. 
 

8 Juni 

Geen opkomst i.v.m.  
wervingsdag, zie blz 2. 
 

15 Juni 

Speeltuinfeest in Ubachsberg, 
zie blz 3. 
 

22 Juni 

De Beverburcht, zie blz. 2 
  

29 Juni 

DAS-Ver, zie blz. 3 
 

 
 

 

 

25 Mei 

Pionieren 
 

1 Juni 

Waterrakketten 
 

8 Juni 

Geen opkomst i.v.m.  
wervingsdag, zie blz 2. 

15 Juni 

Speeltuinfeest in Ubachsberg, 
zie blz 3. 
 

22 Juni 

Milieuopkomst 
  

29 Juni 

DAS-Ver, zie blz. 3 
 
 

 

25 Mei 

Wie is de Mol? 
 

1 Juni 

Funkelen! 
 

8 Juni 

Geen opkomst i.v.m.  
wervingsdag, zie blz 2. 

15 Juni 

Insigne I 
 

22 Juni 

Insigne II 
  

29 Juni 

DAS-Ver, zie blz. 3 
 

25 Mei 

Pionieren 
 

1 Juni 

ZoKa overleg 
 

8 Juni 

Geen opkomst i.v.m.  
wervingsdag, zie blz 2. 
 
 

 

15 Juni 

Lasergamen 
 

22 Juni 

Bake Sale 
  

29 Juni 

DAS-Ver, zie blz. 3 
 
 

 

25 Mei 

Vissen naar ijs 
 

1 Juni 

Toren hoog 
 

8 Juni 

Geen opkomst i.v.m.  
wervingsdag, zie blz 2. 

15 Juni 

De escape game 
 

22 Juni 

Terras stelen 
  

29 Juni 

DAS-Ver, zie blz. 3 
 

 

 

 



 
25-26 april: Bevertotem! 
 
Zoals jullie weten, komt het zomerkamp d’r 

nu snel aan. Spannend! Dat weten we, dus 

daarom gaan we vandaag een keer een over-
nachting oefenen. We slapen gewoon op het 

scoutinggebouw, dus dat is een vertrouwde 

omgeving. We beginnen de opkomst op za-

terdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 

uur hebben we ontbeten en willen we toch 

wel weer graag naar huis. Zorg wel dat je 
zaterdagavond thuis al gegeten hebt. 

 

Wat moet je meenemen? Een opblaasbaar 

matje of luchtbed met bijbehorende pomp, 

een slaapzak, een kussen, een zaklamp, je 
pyjama, een reserve setje ondergoed voor 

ongelukjes, een kam, tandpasta en je tan-

denborstel en natuur-

lijk je meest favoriete 

knuffel. 

 
Heb je je nog niet aan-

gemeld voor het zomer-

kamp?! Kijk dan snel 

even op blz 3 van deze 

Digi-DAS. 

8 juni: Wervingsopkomst 
 
De opkomsten die we iedere week met veel plezier 

voor jullie organiseren, kunnen alleen plaatsvinden 

door de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Ech-
ter, het is helaas wel zo dat we verwachten dat we 

komend seizoen waarschijnlijk te kampen krijgen 

met een vrijwilligerstekort, zowel bij het bestuur 

als bij de speltakleiding. 

 

Daarom hebben we tijdens de afgelopen groepsraad, 
in gezamenlijk overleg tussen het bestuur en het 

leidingteam, besloten om de komende periode extra 

aandacht te besteden aan de werving van nieuwe 

vrijwilligers. Vandaag willen wij dan ook een vervolg 

geven aan de eerste wervingsdag die tijdens de voor-
jaarsvakantie heeft plaatsgevonden. De reguliere 

opkomsten zullen hierdoor helaas vervallen.  

 

Hoe we het nieuwe seizoen precies zullen gaan in-

vullen, wordt in de zomervakantie bekend gemaakt. 

Maar ik wil wel graag nog even van de gelegenheid 
gebruik maken om ook u nog een keer te vragen: 

heeft u een uurtje of twee tijd in de week, help ons 

dan mee om ook volgend seizoen weer een succes te 

maken! Spreek ons aan tijdens een van onze op-

komsten of stuur een mailtje en dan zoeken we sa-
men naar iets wat u leuk vindt om te doen.  

1 juni: Bas Bos is jarig 
 
Bas Bos is jarig en waar wil Bas Bos dit vieren? Op de Bruns-

summerheide! We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats 

aan de Schaapskooiweg en daar willen we rond 12.00 uur ook 
weer opgehaald worden. Denk aan stevige schoenen en (laten we 

hopen dat het niet nodig is) eventueel een regenjas. 

22 Juni: De Beverburcht 
 

Als laatste Beveropkomst van het Scoutingjaar, willen we 

graag op avontuur naar kasteel Hoensbroek. Maar of we dit 

ook daadwerkelijk gaan doen hangt af van het aantal aan-

meldingen. Meld je dan ook snel aan door een mailtje te stu-
ren naar onnoilman@outlook.com. Dit kan tot en met 31 mei.    

 

De opkomst begint om 10.00 uur en zal waarschijnlijk om 

12.00 uur weer afgelopen zijn. Echter, de precieze opkomst-

tijden laten we jullie begin juni per e-mail weten, zodra de 
aanmeldingen definitief zijn. Dan laten we jullie meteen ook 

weten of we inderdaad naar kasteel Hoensbroek gaan, of dat 

we een alternatief programma houden tijdens de normale op-

komst tijden in het gebouw (bij te weinig interesse). 

 

Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van 5 euro 
per persoon, die ter plekke contant voldaan kan worden. 

Scouting betaald de rest van de kosten. 

mailto:onnoilman@outlook.com?subject=Aanmelding%20kasteel%20Hoensbroek


 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 

15 juni: Speeltuinfeest 
 
De zomer staat voor de deur en dat wordt van-

daag gevierd in de speeltuin aan de Dirkstraat 

in Ubachsberg. Hopelijk werkt het weer een 
beetje mee. Aan ons zal het in ieder geval niet 

liggen, want ook wij dragen bij aan dit feestje. 

 

De Welpen en Bevers hebben vandaag gezamen-

lijk van 12.30 uur tot 14.30 uur opkomst in de 

speeltuin in Ubachsberg. Uiteraard is het speel-
tuinfeest daarna niet direct voorbij, dus je ben 

van harte uitgenodigd om na de opkomst gezel-

lig nog even te blijven. 

29 juni: DAS-Ver 
 
Het DAS-Event is ieder jaar de traditionele af-

sluiting van het scoutingseizoen en voor de edi-

tie van dit jaar gaan we op wereldreis. Ik hoor je 
al denken: “Boh, da’s ver!” En dan denk ik: “Ja, 

dat klopt!” 

 

Natuurlijk mag je DAS-Ver niet missen, dus 

meld je snel aan via deze link. Indien je niet 

kunt, stellen wij het erg op prijs als je je via de-
zelfde link afmeldt.  

 

De reis begint om 14.30 uur bij ons HK en we 

verwachten om 17.00 uur bij onze eindbestem-

ming te zijn (nog steeds gewoon het HK). Thema-
kleding wordt gewaar-

deerd, want zeg nou zelf, 

als wereldreiziger kun je 

maar beter op alles zijn 

voorbereid. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzXh4CuxESvEwmhJjomt8CxjKvZo0SqmO9tmiLkaxET27q_w/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/94eZ89kwpFq1umuv9

