REGIOKALENDER SCOUTING ZEELAND 2020
Januari – Mei
25 jan

31 jan

Introductieavond DLG: Een motiverende en inf ormerende
avond voor bestuursleden.
Explorers Noord: Winterhike: Jaarlijkse avontuurlijke hike voor
explorers.

Juni - December
6 jun

13 – 14
jun

8 feb

Beachparty: HET f eest voor alle stammen van Zeeland b ij
Scouting Kapelle. De dresscode is, logischerwijs, beach.

13 jun

6 mrt

Workshopavond: Een avond vol inf ormatie en inspiratie voor
leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden.

27 jun

7 mrt

Roverscouts: IScout: Een online wereldreis voor scouts vanaf
17 jaar.

20 jun

Bevers: Beverdoedag: Jaarlijkse beverdoedag.

Training op Maat: Heb jij een specif iek onderwerp waarover jouw
groep training wil op 1 van deze dagen, vraag dit dan aan bij het
TDB.
Admiraliteit: Theorie en praktijkexamen CWO 3

Admiraliteit: Theorie en praktijkexamen CWO 3 ( Uitwijk )

Admiraliteit: Regionale Zeilwedstrijden.

13 mrt

Workshopavond Een avond met inf ormatieve en actieve
workshops voor leidinggevenden, bestuursleden en
praktijkbegeleiders.

19 mrt

Admiraliteitsraad: De half jaarlijkse vergadering van de
admiraliteit.

11 – 13
sep

Kamp "50 jaar Scoutcentrum Zeeland”

20 – 22 mrt

Roverscouts: WaWeZeRo: ( Roverscouts ) Wat de winterhike
is voor explorers moet WAWEZERO worden voor
roverscouts!

18 – 20
sep

ZESC: De ZESC is het meest gezellige weekend om inspiratie,
ideeën, kennis of vaardigheden op te doen voor (aspirant) leiding en
bestuursleden van Scouting Nederland op het land en op het water.

21 mrt

Bevers: Voorjaarsopkomst: Voorjaarsopkomst voor bevers in
het Nollebos in Vlissingen.

26 – 27
sep

Admiraliteit: Landelijke Zeilwedstrijden.

28 mrt

Scouts: Kookwedstrijden: Scouts laten hun stook en
kookvaardigheden zien in Goes.

3 apr

4 – 5 apr

17 – 19 apr

25 apr

24 – 26 apr

Admiraliteit: Theorie examenavond CWO3

Admiraliteit: Regionale Zeilwedstrijden ( Uitwijkdatum )
4 jul

3 okt

17 okt

Moduleweekend: Tijdens het moduleweekend worden 10
modulaire trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5
modules.

31 okt

Explorers: Vlavovodivo: Is een scouting weekend dat vanaf
1985 eens in de 5 jaar wordt georganiseerd.

7 nov

Stam: Stammenoorlog: Een activiteit voor alle roverscouts.

Scouts Zuid: ZePaKa: Regionale Scoutingwedstrijden.

Admiraliteit: Theorie en praktijkexamen CWO 3

Admiraliteit: Regionale Roeiwedstrijden.

Interregionale Welpendag 100 jaar welpen.

10 nov

19 nov

Roverscouts: Najaarsopkomst

Regioraad: (Alle groepen, Noord en Zuid) Regionaal overleg met
onderwerpen als landelijk raad, uitwisseling en f inanciën.
Admiraliteitsraad: De half jaarlijkse vergadering van de admiraliteit.

Kampeertraining: Kampeertraining voor leiding en
begeleiding. Tijdens deze training gaan we een weekend
kamperen.

21 – 22
nov

Training op maat: Heb jij een specif iek onderwerp waarover jouw
groep training wil op 1 van deze dagen, vraag dit dan aan bij het
TDB.

12 mei

Regioraad: (Alle groepen, Noord en Zuid) Regionaal overleg
met onderwerpen als landelijk raad, uitwisseling en f inanciën.

27 – 30
dec

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

16 mei

Scout Centrum Zeeland: Reünie voor vrijwilligers en oud
vrijwilligers.

8 – 10 mei

Welpen: Kamp 100 jaar welpen.
21 -24 mei
29 mei – 1
jun

ZEWAKA: (Zeeverkenners en Wiva) HET kamp voor Zeeuwse
waterscouts.

29 mei – 1
jun

REPIKA: RePiKa (Scouts Noord) Regionaal pinksterkamp
voor scouts te Halsteren.

Wist je dat: Er op elke laatste zaterdag van de maand geklust wordt
op het Scout Centrum? Als groep kun je hier kampeerbonnen mee
verdienen! ( Niet in juli en augustus )

Check de website voor meer info, de inschrijfprocedure, annuleringsregeling en
reiskostenvergoedingsregeling t.b.v. trainingen

www.scoutingzeeland.nl
TDB@scoutingzeeland.nl
TSP@scoutingzeeland.nl

