One step beyond
De Roverscouts is een onderdeel voor alle soorten en maten van menselijke schepsels van 18 tot 25 jaar die
prettig gestoord zijn. Een groep Roverscouts wordt een stam genoemd, bij Scouting A.P.V. heet deze groep
de Wolpherenstam.
Maak je eigen programma
Het mooie aan het Roverscout zijn, is dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor het programma. Er is
dus geen begeleiding die activiteiten voor je programmeert. Je maakt je eigen programma, kiest als speltak
je eigen bestuur en ervaart Scouting op de manier die jou aanspreekt!
Leeftijdsgrenzen roverscouts
Roverscouts vormen een speltak, omdat Scouting jongeren de ruimte wil bieden
hun eigen programma vorm te geven als belangrijke laatste fase in hun ontwikkeling.
Uitdaging op niveau
Lig je elk jaar al aan de costa’s? Dan is een Spanje reis niet meer
voldoende. Welnu, de Stam is van alle speltaken het beste in staat
om ruige en avontuurlijke scoutingactiviteiten te organiseren, zoals
bijvoorbeeld wadlopen, nachtelijke kompastochten, loopweekenden
en kanoën. Maar de Stam is ook in voor hobbyen met elektriciteit of
hout en niet te vergeten, eten.
Het jaarlijks terugkerende hoogtepunt van de Roverscouts is echter
het roemruchte en beestachtige Stamkamp, hetgeen ieder jaar in een
ander land plaatsvindt. Kom dus ook genieten van het vrije buitenleven
en doe een aantal onvergetelijke ervaringen op bij de Wolpherenstam.

De kosten
De contributie voor de Roverscouts is
€ 20,50 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 Roverscouts zijn
om de zaterdagavond van 20.00 tot
23.00 uur. Ons clubgebouw kan je
vinden aan de Sportlaan 4 in
Gorinchem. Iedereen kan gratis en
vrijblijvend twee opkomsten meedraaien om de sfeer te proeven en de
kat uit de boom te kijken.
Interesse?
Wil je meer informatie over de
Roverscouts, stuur dan een email naar:
wolperenstambegeleiding@scoutingapv.nl
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