Maarhee
eze, mei 2018
Geachte
e leden/ouders,
Zoals bijj de meeste inmiddels
i
we
el bekend is bestaat Scou
uting Kizito dit
d jaar 60 jaaar. Door het jaar
j
heen zijn
n er al enkele
e activiteiten geweest die
e in het teken
n stonden va
an dit jubileum
m en het jubileumjaar
zal afgessloten worde
en met het ge
ezamenlijk zo
omerkamp. Maar
M
om ook
k de ouders, broers en zu
ussen
van de le
eden en ook oud kaderle
eden bij de acctiviteiten te betrekken wordt
w
er op 166 juni overda
ag een
familieda
ag gehouden
n en ’s avond
ds een reünie
e voor oud kaderleden.
Het prog
gramma van deze familiedag zal er alls volgt uitzie
en:
13.00u O
Ontvangst met
m koffie, the
ee en ranja o
op het terrein
n van Scoutin
ng Kizito
13:30u A
Aanvang mid
ddagprogram
mma met verrschillende ac
ctiviteiten die
e u kunt doenn (of bij mee kan
h
helpen): spellencircuit, bo
osspel, pioniieren, vuren of koffie drin
nken.
18.00u B
BBQ (alleen voor aangem
melde deelne
emers)
20.30u R
Reünie (allee
en voor alle (oud)
(
kaderle
eden, 18+)
Middaga
activiteiten:
Spellenccircuit
Voor de allerkleinsten (Bevers) zullen er versschillende spellen opgeze
et worden. W
Wil u de spelle
en
bemanne
en en begele
eiden geef u dan op.
Bosspel
’s Midda
ags zal er een
n paar keer een
e bosspel gespeeld ga
aan worden. Herbeleef uw
w scoutingtijd
d door u
als posth
houder op te geven! De instructies krrijgt u vooraf en je zult nie
et alleen in hhet bos zitten
n.
Pionieren
Verder iss er de moge
elijkheid om onder
o
begele
eiding een pionier object te bouwen.
gewoon klein
Dat kan een keuken zijn, een kleine toren of g
nere pionier objecten om
m de verschillende
knopen w
weer naar bo
oven te halen
n.
Kookvurren
Dakotah
hol, sleufvuurr, tafelvuur, kent
k
u ze nog
g…
Samen m
met de Explo
orers (Sherro
ow’s) en Rovverscouts (Piv
vo’s) kunt u uw vuurkunssten opfrissen. Let
wel, trekk niet uw moo
oiste kleren aan.
a
Kampvuur
Wat is sccouting zond
der kampvuur? U kunt er gezellig bij gaan
g
zitten om
o te kletsenn, herinnering
gen op te
halen, te
e zingen of gewoon onder het genot vvan koffie en thee te genieten van hett heerlijke ka
ampvuur.
Kosten:
De koste
en voor deze
e dag bedrag
gen voor dee lnemers die blijven eten € 7,50 voor vvolwassenen
n en € 5,voor kind
deren (tot 16
6 jaar). Voor dit bedrag on
ntvangt u naast het eten ook 2 consuumptiebonnen. Voor
deelnem
mers die niet blijven eten is de familied
dag gratis en
n kunnen er consumptieb
c
bonnen gekocht
worden vvoor dranken
n anders dan
n koffie, thee
e of ranja.
Opgave:
Opgeven
n voor de jub
bileumdag ka
an tot 8 juni vvia het aanm
meldformulier welke u kunnt afgeven bijj de
speltakkken, bij Peter Albers (Everard Wintersslaan 3, Maarheeze) of biij Leon Adam
ms (De Wiet 45,
4
Soerend
donk). Het aa
anmeldformu
ulier kan ook digitaal inge
evuld worden via de site oof deze link:
jubileum
mdag.scouting
gkizito.com
Weet u n
nog namen en/of
e
(mail)ad
dressen van mensen die ook uitgeno
odigd kunnenn worden voo
or de
reünie? Geef dit dan door! Dit kan per e-mail naar jubileum@scouting
gkizito.com.
Met vrien
ndelijke groe
et,
Het jubile
eum comité

