Ben jij tussen de 10 en 12 jaar en heb je zin in een flinke dosis actie, avontuur en plezier? Kom dan bij de
Junior Scouts!
Op zaterdagmiddag houden we opkomst om met elkaar allerlei leuke Scouting activiteiten te doen. Werken
met kaart en kompas, een hike lopen, pionieren, kamperen, EHBO, knutselen en nog veel meer. Dit gaat
uiteraard gepaard met heel veel lol, want dat staat voorop bij de Junior Scouts!
Wil je weten hoe je een toren kunt bouwen van hout en touw of heb je altijd al eens willen koken op een
houtvuurtje? Grijp dan nu je kans en kom kijken bij de Junior Scouts!
Wat doe je nou eigenlijk bij Scouting?
Nou, eigenlijk van alles. Maar wat je ook doet, je houdt je altijd aan de Scouting afspraken. Dat beloof je als
je een Junior Scout wordt.
Je belooft iedereen te helpen waar je maar kan. En eerlijk en vriendelijk te zijn. En vol te houden. En ook
nog goed voor de natuur te zorgen. Poeh! Dat is een heleboel. Maar bij Scouting leer je het vanzelf. En het is
nog leuk ook. Reken daar maar op!
Op kamp!
Een keer per jaar gaan alle Junior Scouts op kamp. Dan slaap met je z'n
allen in een tent. Je leert elkaar goed kennen en beleeft extra speciale
avonturen. Misschien is er wel een groot kampvuur.
Ontdekkingsreis op maat
Voor iedere leeftijdsgroep is het programma op maat gemaakt. Ook bij
de Junior Scouts leren ze al spelend aardig wat over de wereld van alledag.

De kosten
De contributie voor de Junior Scouts is
€ 18,50 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 Junior Scouts zijn
elke zaterdagmiddag van 14.30 tot
16.30 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 Junior
Scouts, stuur dan een email naar:
juniorscouts@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

