Scouting Nieuwleusen
vooral aan het werk met grote en kleine projecten, zoals
een schild maken, vogelhuisjes maken of een
minipionierproject.

Grotere activiteiten___________
Naast de normale opkomsten organiseert de Gold'n
Zende groep een aantal grotere activiteiten of doen we
eraan mee, zoals een LAN-party, een filmweekend of
een activiteit georganiseerd in de regio.
Naast al deze activiteiten hebben we nog veel meer op
het programma staan, maar dit is te veel om allemaal op
te noemen ! Dus, voor een weekend vol leuke
activiteiten ben je bij ons aan het goede adres !

Op Kamp______________________

De Gold’n Zende Groep

Alle speltakken gaan regelmatig op kamp.
Dit kan een overnachting in ons clubgebouw zijn, maar
kan ook een paar dagen (en nachten) in een clubgebouw
van een andere vereniging of op een kampterrein van
Scouting Nederland zijn.
Soms gaan we op kamp met kinderen van andere
scoutinggroepen om er gezamenlijk een gezellige boel
van te maken! Naast deze kampen is er ook een aantal
vaste kampen zoals een primitief weekend en
zomerkampen.
Ben je door het lezen van deze folder nieuwsgierig en
enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op en
kom vrijblijvend drie keer kijken bij onze opkomsten.
Tot ziens bij Scouting!
Bezoekadres: Bouwhuisweg 22, Nieuwleusen
www.scoutingnieuwleusen.nl
info@scoutingnieuwleusen.nl
www.facebook.com/Goldnzende
@ScoutingNwleusn

Heb jij al een echte uitdaging ?

Heb jij al een echte uitdaging?
Heb jij een hobby waarbij je bijna elke week wat nieuws
doet, waar je veel lol hebt en waar je ook nog wat van
opsteekt? Zo niet, lees gauw verder!

Scouting_______________________
Scouting is zo'n 100 jaar geleden opgericht door Lord
Baden-Powell. Hij heeft de basis gelegd voor een van de
grootste jeugdbewegingen ter wereld. Het programma
van Scouting is grotendeels gebaseerd op zijn ideeën en
onze herkenbaarheid (het uniform) is ook van zijn hand.
In Nederland is Scouting uitgegroeid tot een jeugd- en
jongerenvereniging met ruim 90.000 jeugdleden en meer
dan 30.000 kaderleden.
De Gold'n Zende groep is een Scoutinggroep die sinds
1994 actief is in Nieuwleusen, met enthousiaste leiding
die elke week weer wat nieuws en uitdagends organiseert
voor haar jeugdleden.
Er wordt ons wel eens gevraagd: "Wat doen jullie bij
Scouting eigenlijk?" Om eerlijk te zijn is dit papier dan niet
genoeg om alles te noemen, maar we zullen proberen een
tipje van de sluier op te lichten.

De Speltakken________________
De Gold'n Zende groep heeft drie speltakken: Bevers (5
t/m 7 jaar), Welpen (7 t/m 10 jaar) en Scouts (11 t/m
14jaar)

De Bevers____________
De Bevers zijn onze jongste jeugdleden
(5 t/m 7 jaar) en zijn te herken- nen aan
hun rode blouse. Zij beleven hun
avonturen in Hotsietonia en spelenderwijs maken zij
kennis met het Scoutingspel. De Bevers houden hun
opkomst op de zaterdagmiddag. Wil je precies weten hoe
laat ? Stuur dan even een mailtje !
Activiteiten
De Bevers hebben voornamelijk hun activiteiten in en
rondom ons clubgebouw. Daarnaast maken ze soms een
uitstapje en blijven ze een paar keer
per jaar een nachtje slapen in het
clubgebouw.

De Welpen____________
De Welpen zijn onze jeugdleden in de leeftijd van7 t/m 10
jaar. De Welpen zijn te herkennen aan de groene blouse.
Het is een gemengde groep met jongens en meisjes. De
Welpen hebben hun opkomst op de zaterdagmiddag. Als
je wilt weten hoe laat de opkomst begint, kun je het beste
even een mailtje sturen !
Activiteiten
Op de zaterdagmiddag doen de Welpen veel activiteiten,
zowel binnen als buiten: hutten bouwen, knutselen,
knopen, speurtochten, vuur maken en nog veel meer. Ook
maken ze regelmatig uitstapjes.

De Scouts___________
De Scouts is de speltak die na de
Welpen komt. Ze zijn in de leeftijd
van 11 t/m 14 jaar. ledereen heeft een zandkleurige
(khaki) blouse en je zult ze dan ook snel herkennen. Net
als de Bevers en de Welpen zijn ook de Scouts een
gemengde groep.
ledere zaterdag hebben zij opkomst. Wil je een keer
meedoen en weten hoe laat de opkomst van de scouts
begint ? Stuur dan even een mailtje, dan vertellen we het
je graag !
Activiteiten
leder weekend hebben de Scouts een leuk en afwisselend
programma, dat veelal buiten plaats- vindt. Je kunt dan
denken aan pionieren (bouwen met hout en touw),
houthakinstructies,
kabelbanen,
tochten
lopen,
vlotvaren, spellen en zo verder. Ook hebben zij af en toe
een binnenopkomst (afhankelijk van het weer). Binnen
zijn de Scouts

