Heeze, mrt. 2022

Betreft: Regionale Scout Wedstrijden 2022
Beste ouders en verkenners,
Tijdens het weekend van 1 t/m 3 april worden de Regionale Scouting Wedstrijden
georganiseerd. Deze wedstrijden worden per regio gehouden en ieder jaar is er
een andere scoutinggroep die dit weekend organiseert.
Tijdens R.S.W. strijden er ong. 25 patrouilles van 7 kinderen voor punten. De
patrouille met het meest aantal punten mag de regio gaan vertegenwoordigen op
de Landelijke Wedstrijden. De patrouilles worden op verschillende onderdelen
beoordeeld, o.a. tent opzetten, keuken pionieren, creativiteit, tocht lopen,
sporten, koken, samenwerking, enz.
Kei gezellig dus.
Wij zullen tijdens R.S.W. vertegenwoordigd worden door een paar patrouilles van
6 à 7 kinderen.
Aangezien de winnaar ook naar L.S.W. gaat (Landelijke Scouting Wedstrijden)
en daar de minimum leeftijd van 11 jaar is hebben de 4 de 3de 2de jaars voorrang
en willen we 2 patr. hebben die aangevuld worden met 1ste jaars.
(die patr. kunnen voor spek en bonen meedoen)

Voor de gene die mee willen gaan, 13 maart. Sluiten de
inschrijvingen en is het niet meer mogelijk dus stuur een berichtje
naar arjan zodat hij weet dat je mee wilt. (0614416415)
De kosten voor dit weekend zijn €12,50 per kind.
Natuurlijk kunnen we niet naar R.S.W. zonder voorbereiding, daarom moeten
jullie op sommige dagen eerder op de blokhut zijn voor wat voorbereiding en
totem te maken.
Een paar weken voor RSW ontvangt de gene die mee gaan nog een brief met de
laatste info voor het weekend.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Namens de verkennersstaf, met vriendelijke scouting groet,
Arjan Gijsbers
Contactpersoon verkenners:
Arjan Gijsbers
De Kanhoeve 30
6029 SC Sterksel
Tel. 06 14 41 64 15
Secretariaat groep:
Birgit de Vaan
Jan Steenlaan 5
5591AH Heeze
Tel. 06 50 91 22 85
secretariaat@nicasius.nl
Blokhut:
Den Ekelhoek
Ekelpad 2 Heeze
Tel. (040) 226 38 24

