Regiokalender Scouting Zeeland 2018
Juni t/m December

Januari t/m Mei
20 januari

Introductieavond voor (bege)leidinggevenden Deze avond
komen de modules 2 en 3 aan bod in de vorm van een
triviantspel.

26 – 28
januari
2–4
februari
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
25 februari

3 maart

RSE weekend:(Explorers, Zuid) Jaarlijks weekend voor
explorers uit Zeeuws-Vlaanderen.
Winterhike: (Explorers, Noord) Jaarlijkse avontuurlijke hike
voor explorers in de Ardennen.
Introductieavond voor bestuursleden: Een motiverende en
informerende avond voor bestuursleden.
Winteropkomst ( Welpen, noord )
De Hunt: ( Hide and Seak, Scouts ) Een hide and seak spel voor
Scouts uit de regio Zeeland. Locatie: Zak van Zuid Beveland
Stammenoorlog: ( Roverscouts ) Een activiteit voor alle
roverscouts.
Training voor praktijkbegeleiders: Voor deze training kan je als
praktijkbegeleider zelf een verzoek indienen voor het
onderwerp dat we gaan bespreken.
IScout: ( Roverscouts en kaderleden ) Een online reisverhaal
met verschillende opdrachten.
Workshopavond: Een avond vol informative en inspiratie
voor leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden.
WAWEZERO: ( Roverscouts ) Wat de winterhike is voor
explorers moet WAWEZERO worden voor roverscouts!
Grote Trek (Alle speltakken, Noord en Zuid) Wandeltocht voor
alle leeftijden over Walcheren. Organisatie door Chr. de
Wetstam.

9 maart
16 – 18
maart
17 maart

22 maart
24 maart
7 en 8 april

7 april

Admiraliteitsraad: De halfjaarlijkse vergadering van de
admiraliteit.
Kookwedstrijden:(Scouts, Noord) Scouts laten hun stook en
kookvaardigheden zien in Goes.
Moduleweekend: Tijdens het moduleweekend worden 10
modulaire trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5
modules.

14 april

Voorjaarsopkomst: (Bevers, Noord en Zuid) Voorjaarsopkomst
voor bevers in het Nollebos in Vlissingen.
Lente-activiteit: ( Explorers )

20 april

CWO examen theorie

22 april

Training voor praktijkbegeleiders: Voor deze training kan je als
praktijkbegeleider zelf een verzoek indienen voor het
onderwerp dat we gaan bespreken.

15 mei

Regioraad: (Alle groepen, Noord en Zuid) Halfjaarlijks overleg
tussen alle groepen van Zeeland. Landelijke raad, SCZ en regio
financiën staan in ieder geval op de agenda.

18 - 21 mei

ZeWaka: (Waterscouts en Wiva) HET kamp voor Zeeuwse
waterscouts, uiteraard weer in Veere.
RePiKa :(Scouts Noord) Regionaal pinksterkamp voor scouts

18 - 21 mei
26 - 27 mei
26 - 27 mei

2 juni

Theorie en praktijkexamen CWO 3

2 juni

Jungledag: (Welpen, Noord) Speldag voor welpen uit Noord
en Midden Zeeland.

9 juni

Zeilwedstrijden

8 - 10 juni

Explorerweekend

9 - 10 juni

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.

16 juni

Beverdoedag: ( Bevers, Middelburg ) Jaarlijkse
beverdoedag
Uitwijkdag Zeilwedstrijden: (Waterscouts en Wiva)
Reservedatum voor in geval de wedstrijden op 9 juni niet
door kunnen gaan.

23 juni

14 - 16
september

6 oktober
20 oktober
27 en 28
oktober
13
november

Zeeuwse Scoutiviteit: De ZESC is het meest gezellige
weekend om inspiratie, ideeën, kennis of vaardigheden op
te doen voor (aspirant) leiding van Scouting Nederland. Er
wordt een groot aantal trainingen en workshops
aangeboden voor beginnend tot ervaren (bege)leiding en
voor bestuursleden. Daarnaast zijn er vernieuwende
activiteiten waarbij je programma ideeën kunt ervaren en
opdoen. ’s Avonds is er feest in de feesttent met live
muziek en veel gezelligheid.
Dit jaar vieren we ook tijdens de ZESC dat regio Zeeland 20
jaar bestaat!
CWO examen theorie en praktijk
Roeiwedstrijden: ( Zeeverkenners, WiVa ) Arnekade,
Middelburg
Herfstweekend: ( Scouts, Noord )Gezellig weekend voor de
Scouts uit noord en midden Zeeland.
Regioraad: (Alle groepen, Noord en Zuid) Halfjaarlijks
overleg tussen alle groepen van Zeeland. Landelijke raad,
SCZ en regio financiën staan in ieder geval op de agenda.

17 en 18
november

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.

27 – 30
december

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

Welpenweekend: (Welpen, Zuid) De Zeeuws Vlaamse welpen
gaan samen een nachtje slapen.
BiKa: Kampeertraining voor leiding en begeleiding. Tijdens
deze training gaan we een weekend kamperen. Je leert wat je
moet kunnen en weten om goed en verantwoord op kamp te
kunnen, doet veel nieuwe ideeën en inspiratie op en legt
nieuwe contacten.

Zie de website voor meer informatie over de agenda voor het komende jaar: www.scoutingzeeland.nl

