Regiokalender Scouting Zeeland 2015
17 jan

23 jan
23 t/m 25
jan

30 jan t/m 1
feb
7 feb

Januari t/m Mei
Training voor praktijkbegeleiders deel 2 Vaardigheden als
motiveren, reflecteren en beoordelen komen in dit deel aan
bod.
Introductieavond voor (bege)leidinggevenden Deze avond
komen de modules 2 en 3 aan bod in de vorm van een
triviantspel.
RSE weekend (Explorers, Zuid) Jaarlijks weekend voor
explorers uit Zeeuws-Vlaanderen, deze keer in Merkenveld bij
Brugge.
Winterhike (Explorers, Noord) Jaarlijkse avontuurlijke hike voor
explorers in de Ardennen.

2 juni

6 juni

5 t/m 7
juni

Winteropkomst (Welpen, Noord) Spel voor welpen in de
binnenstad van Zierikzee
Leidingactiviteit (Bevers, Noord en Zuid) Maaltijd voor
beverleiding uit de hele regio, nuttig maar vooral ook leuk.

13 juni

27 feb

Workshopavond Een avond vol informatie en inspiratie voor
leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden.

25, 26 of
27 sept

28 feb

Leidingactiviteit (Explorers, Noord) Een activiteit voor
begeleiders, doel is ervaringen uitwisselen maar gezelligheid
staat voorop.
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
Moduleweekend Tijdens het moduleweekend worden 10
modulaire trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5
modules.
The Hunt (Explorers, Noord) Avondactiviteit voor explorers,
ben je de jager of wordt er op je gejaagd?
Grote Trek (Alle speltakken, Noord en Zuid) Wandeltocht voor
alle leeftijden over Walcheren. Organisatie door Chr. de
Wetstam.
Introductieavond voor bestuursleden Een motiverende en
informerende avond voor bestuursleden.
Kookwedstrijden (Scouts, Noord) Scouts laten hun stook en
kookvaardigheden zien in Goes.
Voorjaarsopkomst (Bevers, Noord en Zuid) Haal je EI-bewijs!
Paasactivtieit voor bevers in het Nollebos in Vlissingen.

3 okt

Vrijwilligersbijeenkomst (Regiomedewerkers en admiraliteit)
Gezellige avond voor onze vrijwilligers in Westdorpe.

14, 15 nov

10 april

CWO examen theorie

27 nov

8 t/m 9 mei

ZePaka (Scouts, Zuid en Noord) Regionale Scoutingwedstrijden,
welke ploeg gaat namens Zeeland naar de Landelijke
Wedstrijden?
Bivak en Kampeertraining Voor Bevers-, Welpen en
Scoutsleiding een weekend waarin alle zaken rond op kamp
gaan behandeld worden
ZeWaka (Waterscouts en Wiva) HET kamp voor Zeeuwse
waterscouts, uiteraard weer in Veere.
RePiKa (Scouts Noord) Regionaal pinksterkamp voor scouts
Zeilwedstrijden (Waterscouts en Wiva) Welke boot trotseert
het beste de elementen? Bij slecht weer uitwijkdag 27 juni.
Welpenweekend (Welpen, Zuid) De Zeeuws Vlaamse welpen
gaan samen een nachtje slapen.

13 dec

21 feb

6, 7 of 8
maart
14 en 15
maart

21 maart

27 maart
28 maart

14 t/m 17
mei
22 t/m 25
mei
30 mei
30 t/m 31
mei

27 juni

9 t/m 11
okt
24 t/m 25
okt

Juni t/m December
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.
CWO examen praktijk
Beverdoedag (Bevers, Noord en Zuid) Bevers uit heel Zeeland
ontmoeten elkaar voor de BeverDoeDag.

ZEX weekend (Explorers, Noord en Zuid) Twee-jaarlijks
weekend voor explorers; thema ZEX ON THE BEACH. Deze
keer in Kloosterzande.
Jungledag (Welpen, Noord) Speldag voor welpen uit Noord en
Midden Zeeland.
Uitwijkdag Zeilwedstrijden (Waterscouts en Wiva)
Reservedatum voor in geval de wedstrijden op 30 mei niet
door kunnen gaan.
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
CWO examen praktijk

Expeditietraining Dit is de kampeertraining voor explobegeleiders. Tijdens dit trekkend kamp leer je van alles over
het op kamp gaan met explo’s
SuReAc (Scouts, Zuid), Activiteit voor scouts, altijd weer wat
anders.

31 okt

Welpendag (Welpen, Zuid) Weer een spannende voor de
welpen uit Zeeuws- Vlaanderen.

? okt

Herfstweekend (Scouts, Noord) Gezellig weekend voor scouts
uit noord en midden Zeeland, datum nog niet bekend.
Roeiwedstrijden (Waterscouts en Wiva,) datum nog niet
bekend.
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.
Moduleweekend Tijdens het moduleweekend worden 10
modulaire trainingen aangeboden in 2 leerroutes van 5
modules.
Workshopavond Een avond vol informatie en inspiratie voor
leidinggevenden, praktijkbegeleiders en bestuursleden.
Training voor praktijkbegeleiders deel 1 Tijdens deze training
behandelen we twee van de drie rollen die je hebt als PBG: De
rol van opleider en de rol van coach

? okt
24 nov

Check de website voor meer info, de inschrijfprocedure, annuleringsregeling en
reiskostenvergoedingsregeling tbv trainingen

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

