Naar buiten! Trek de deur achter je dicht en ga de wereld verkennen. Koken op je eigen vuurtje. Sta op je
eigen benen. Ontwikkel je eigen mening. Bij de Scouts wordt actie van je verwacht. En wat kan jij van
Scouting verwachten?
Gebruik je talenten
Een Scout ontwikkelt z'n eigen talenten. Er is ruimte voor iedere Scout. Daarom is Scouting ook zo veelzijdig.
Pannenkoeken bakken, zeilen, internetten, bruggen bouwen van touw en hout, zingen, kamperen onder een
zeiltje, schminken, boogschieten, theater, vliegers maken... je kunt het zo gek niet bedenken.
Natuur
Geen beter leven dan buitenleven. Een Scout kan niet zonder de natuur. En dus ben je daar zuinig op. Dat is
ook iets wat je belooft als je bij de Scouts komt.
Ploegwerk
Als je lid wordt van een Scoutinggroep krijg je te maken met je eigen ploeg. Het is een groepje van ongeveer
zes Scouts waarmee je veel gaat samenwerken. In een ploeg leer je van elkaar. Je zult merken dat de Scouts
rekening met jou houden. Ze hebben iets voor je over. Dat komt omdat
je iets moet beloven als je Scout wilt worden. De laatste woorden van
die belofte zijn belangrijk: Jullie kunnen op me rekenen.
Op kamp
Het hoogtepunt van elk jaar is het zomerkamp. Het ultieme avontuur.
Met je eigen ploeg in een tent. Je eigen keuken bouwen. Je eigen
potje koken. Op pad zonder leiding met kaart en kompas. Niet weten
waar je 's avonds slapen zal. Dikke vrienden worden.

De kosten
De contributie voor de Scouts is € 19,50
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 Scouts zijn elke
zaterdagmiddag van 14.15 tot 16.15
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 Scouts,
stuur dan een email naar:
scouts@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

