Regiokalender Scouting Zeeland 2019
Januari t/m Mei
26 jan

Juni t/m December

Introductieavond voor (bege)leidinggevenden Deze avond
komen de modules 2 en 3 aan bod in de vorm van een
triviantspel
Fietshike (Scouts, Noord) Een actieve tocht met overnachting
in het HVH
Winterhike (Explorers) Jaarlijkse avontuurlijke hike voor
explorers in de Ardennen
Beachparty HET feest voor alle stammen van Zeeland bij
Scouting Kapelle. De dresscode is, logischerwijs, beach
Training op maat Heb jij een specifiek onderwerp waarover
jouw groep training wil op 1 van deze dagen, vraag dit dan aan
bij het TDB
Workshopavond Een avond vol informatie en inspiratie voor
leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden
Stammenweekend (Roverscouts) Een echt
stammenweekendje in Noord Frankrijk. Incl Karaoke,
Kroegentocht en iets met stokbroden
Grote Trek (Alle speltakken, Noord en Zuid) Wandeltocht voor
alle leeftijden over Walcheren. Organisatie door Chr. de
Wetstam
Admiraliteitsraad

7 t/m 10
juni

ZeWaka (Waterscouts en Wiva) HET kamp voor Zeeuwse
waterscouts

7 t/m 10
juni
15 juni

RePiKa (Scouts Noord) Regionaal pinksterkamp voor scouts te
Halsteren
Jungledag (Welpen, Noord) Speldag voor welpen uit Noord en
Midden Zeeland.
Zeeuws Explorerkamp (Explorers) Royal ZEX, HET kamp voor
de Explorers in heel Zeeland. Locatie is Oostburg
Zeilwedstrijden (Waterscouts en Wiva) in Yerseke. Welke
boot trotseert het beste de elementen?

RSE dag (Explorers, Zuid) Jaarlijks dagje voor explorers uit
Zeeuws-Vlaanderen
Winteropkomst (Welpen, Noord) Spel voor welpen in de
binnenstad van Middelburg
CWO examen theorie

28 en 29
sept
5 okt

Kookwedstrijden (Scouts, Noord) Scouts laten hun stook en
kookvaardigheden zien in Goes
Moduleweekend Tijdens het moduleweekend worden 10
trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5 modules
Hit Zeeland Verschillende HIT’en voor ieder wat wils. Zie voor
meer info hit.scouting.nl
ZePaka (Scouts, Zuid en Noord) Regionale Scoutingwedstrijden,
welke ploeg gaat namens Zeeland naar de Landelijke
Wedstrijden?
Regioraad (Alle groepen, Noord en Zuid) Regionaal overleg
met onderwerpen als landelijk raad, uitwisseling en financiën

11 t/m 13
okt
19 okt

18 mei

CWO praktijk examen

12 nov

24 t/m 26
mei

Kampevent De vervanger voor de regionale BIKA. Dit
interregionale weekend is boordevol leuke workshops en
verdiepingen. De leukste manier om alle competenties op te
doen voor een kampkwalificatie. www.kampevent.nl

14 dec

26 en 27 jan
1 t/m 3 feb
9 feb
16 of 17 feb

15 maart
15 t/m 17
maart
16 maart

21 maart
23 maart
23 maart
29 maart
30 maart
6 en 7 april
19 t/m 22
april
Eind april/
begin mei
14 mei

14 t/m 16
juni
29 juni

7 sept

Uitwijkdatum Zeilwedstrijden

14 of 15
sep

Training op maat Heb jij een specifiek onderwerp waarover
jouw groep training wil op 1 van deze dagen, vraag dit dan
aan bij het TDB
Regiocafé (Alle groepen, Noord en Zuid) Regionaal overleg in
een ontspannen vorm.

17 sept

28 sept

5 okt

26 okt
2 en 3 nov

2 en 3 nov

27 t/m 30
dec

Scoutrock, HET feest van Zeeland bij Scouting Heinkenszand
www.scoutrock.nl
RSE weekend Jaarlijks weekend voor explorers uit ZeeuwsVlaanderen
CWO examen theorie en praktijk
Workshopavond Een avond vol informatie en inspiratie voor
leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden
SuReAc (Scouts, Zuid), Activiteit voor scouts, altijd weer wat
anders
Roeiwedstrijden (Waterscouts en Wiva)
Autorally (Roverscouts) Puzzelen, navigeren en veel
energydrinks
Moduleweekend Tijdens het moduleweekend worden 10
trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5 modules
Teamleiderstraining Deze training is bedoeld voor
teamleiders en ervaren leidinggevenden die teamleider
worden. Het geeft je inzicht in rol van teamleider en de
competenties die je daarvoor nodig hebt
Regioraad (Alle groepen, Noord en Zuid) Regionaal overleg
met onderwerpen als landelijk raad, uitwisseling en financiën
Introductieavond voor bestuursleden Een motiverende en
informerende avond voor bestuursleden

Houthakkerskamp (Scouts) Het jaarlijkse houthakkerskamp
voor het omgaan met bijl, mes en zaag.

Zie de website voor meer informatie: www.scoutingzeeland.nl

