Bij de Explorers kan je aan de slag. Handen uit de mouwen voor de spannendste etappe in de ontdekkingsreis
van Scouting.
Zelf voor 't zeggen
Ze maken samen plannen. Bepalen hun eigen avontuur. Daarom is geen dag hetzelfde. Abseilen, kanovaren,
primitief kamperen, dagje strand en lekker stappen in dezelfde vakantie. Je eigen mok uit berkenhout
hakken. Niks is onmogelijk. Bij de Explorers blijft het niet bij plannen maken. Plannen zijn er om uitgevoerd
te worden.
Organisatietalent
Plannen maken is één. Samen plannen uitvoeren is twee. Het vraagt organisatietalent. Je moet er voor
praten en luisteren, en besluiten nemen. Maar organiseren valt te leren. Want Explorer ben je gelukkig niet
in je eentje.
Ruimte en respect
Avontuur is het onbekende verkennen. Daar ligt de grootste uitdaging. Bij de Explorers krijg je de ruimte om
je eigen talenten te ontwikkelen. Kansen genoeg. Het is aan jou om ze te benutten. Maar Explorer ben je
niet vrijblijvend. Je hebt respect voor jezelf en voor anderen. Je wilt leren
van alle culturen in de wereld. In binnen- en buitenland. Je bent tenslotte
lid van een internationale vereniging. Als Explorer heb je trouwens ook
respect voor je natuurlijke omgeving. Logisch eigenlijk. Geen beter leven
dan buitenleven. En daar moet je zuinig op zijn.
Op expeditie
Ook het zomerkamp organiseer je zelf. Explorers gaan op expeditie. Geen
kleinigheid. Wel avontuur. Vaak letterlijk over de grens. Op pad met je
rugzak. Wildkamperen waar dat kan.

De kosten
De contributie voor de Explorers is
€ 21,50 per maand. Hierbij is alles
inbegrepen. Dat betekent dat er dus
niets extra bijbetaald hoeft te worden
voor bijvoorbeeld kampen of dagjes uit.
Het uniform, blouse en das, dat zo
kenmerkend is voor scouting, zit niet
bij deze prijs inbegrepen.
De opkomsten
De opkomsten van de Explorers zijn
elke vrijdagavond van 19.15 tot 22.15
uur. Ons clubgebouw kan je vinden aan
de Sportlaan 4 in Gorinchem. Iedereen
kan gratis en vrijblijvend vier opkomsten meedraaien om de sfeer te proeven
en de kat uit de boom te kijken.
Interesse?
Wil je meer informatie over de
Explorers, stuur dan een email naar:
explos.begeleiding@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

