Scouting staat voor
uitdaging!
Scouting biedt
leuke en spannende
activiteiten. Neem
een kijkje op de
kijkdagen en beleef
het zelf. Het is een
vrijblijvende
inloopdag zonder
inschrijving.

CONTACT
Telefoon:
0497-542131
E-mail:
info@scoutingluyksgestel.nl
Website:
www.scoutingluyksgestel.nl
Social media:
@scoutingluyksgestel

Adres:
Wim Nentpad 1, 5575 AA
Luyksgestel

SCOUTING
ST
ANDRIES
WELKOM BIJ DE
SCOUTING VAN
LUYKSGESTEL

De speltakken

Data kijkdagen:
Bevers (4 tot 7 jaar - gemengd)
Zaterdag 26 september van 13.30
tot 15.30
Welpen (7 tot 11 jaar - jongens)
Vrijdag 11 september van 18.30 tot
20.30
Kabouters (7 tot 11 jaar - meisjes)
Zaterdag 12 september van 12.00
tot 17.00
Scouts (11 tot 15 jaar - gemengd)
Vrijdag 18 september van 19.30 tot
21.30

Bij de kabouters organiseren we elke
zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00
leuke activiteiten voor meiden van 7
tot 11 jaar. Dit varieert van een
speurtocht of spannende spellen in
het bos tot samen iets knutselen in
ons gezellige kabouterlokaal in de
blokhut. Tijdens de kijkdag op 12
september willen we jullie kennis laten
maken met onze toffe activiteiten.
Zo gaan we buiten in de bossen
lasergamen en gaan we binnen in
ons eigen lokaal je eigen t-shirt tiedye'en. Voor eten en drinken
gebruiken we het kampvuur. Je komt
met een volle buik thuis. Zo krijg jij
een indruk van wat de kabouters
allemaal doen, en dit is nog niet alles...

Bij de Scouts doe je hele andere
dingen dan thuis, op school of op een
voetbal-, of andere sport club. Het is
altijd leuk en avontuurlijk, nooit saai
en soms best wel spannend. Onze
Scouts jongens en meisjes zijn in een
leeftijd van 11 tot 15 jaar en draaien
op vrijdag van 19:30 tot 21.30 uur. De
scouts doen spellen, binnen en buiten.
Ze maken bouwwerken van hout en
touw, lopen tochten, stoken een
kampvuur en ze koken zelf.

De Bevers bestaat uit een groep
jongens en meisjes in de leeftijd
van 4 tot en met 7 jaar. De groep
draait iedere zaterdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur op de blokhut
en de bossen er rondom heen.
Bevers maken spelenderwijs
kennis met scouting door hutten te
bouwen, te knutselen en lekker
buiten in de bossen te ravotten.
Het is vooral belangrijk dat bevers
lekker samen kunnen en leren
spelen.

De Welpen zijn jongens van 7 tot
11 jaar en draaien iedere
vrijdagavond van 18.30-20:30 uur.
Ze spelen in het Jungleboekthema.
Samen beleven de welpen de
spannendste avonturen in de
jungle. Ze doen elke week andere
spelletjes zoals: Honkbal, paintball,
voetbal, zelf een vuurtje maken,
speurtocht, de sterkste Welp,
estafettespelletjes, hutten
bouwen, eieren koken boven
kampvuur, stratego en ga zo maar
door.

