
23 september 2017

KinderScoutFestijn

10.00u - 13.00u



Gratis KinderScoutFestijn

Zaterdag 23 september tussen 10.00u en 13.00u 
kunnen alle kinderen uit Heeze-Leende en Sterksel 
zich helemaal uitleven op het KinderScoutFestijn van 
Scouting Sint Nicasius Heeze.

Op het Scoutingterrein bij de blokhut zijn diverse 
springkussens, een stoere kabelbaan en heel veel 
spelletjes opgebouwd. Alleen of samen met een 
vriendje of vriendinnetje kan je lekker een halve of 
hele ochtend komen spelen, net waar jullie zin in 
hebben.

Bij een echt Festijn horen natuurlijk ook prijzen, deze 
kun je winnen bij de KinderBingo. Deze start rond 
11:00u en om 12:00u.

De dag is vooral bedoeld voor kinderen in de leeftijd 
van 3 tot 11 jaar.

Je kan o.a. deelnemen aan de volgende activiteiten:
• 17 meter luchtkussen stormbaan
• springkussens
• kabelbaan
• brood en marshmallows bakken op kampvuur
• bingo met leuke prijzen
• hutten bouwen
• recordpogingenshow
• diverse kleine spelletjes en activiteiten
• terras met limonade bar en iets lekkers
• pannenkoekenkraam

Natuurlijk zijn ouders ook van harte welkom, we 
hebben een gezellig terras met koffie en thee.



Scouting iets voor jou?

Scouting is een hobby met hele diverse activiteiten 
voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. 

De jongste leden werken met speelse thema’s en 
hebben iedere week een ander programma wat 
varieert van knutselen, sport en spel, koken tot 
bosspelen.

Naarmate de kinderen ouder worden veranderen de 
programma’s en worden er, op spelenderwijs, 
technieken bijgebracht waarbij de kinderen zichzelf 
steeds meer ontwikkelen.

Uiteraard is Scouting bekend van het kamperen, 
vuurtje stoken en stoere tochten lopen, natuurlijk doen 
we dit nog steeds. Alle leeftijdsgroepen gaan jaarlijks 
meerdere malen op weekend of op een zomerkamp.

Ben je benieuwd wat Scouting precies inhoudt, of wil 
je een keer een kijkje komen nemen? Dat kan altijd.
Je bent iedere zaterdag welkom. Neem vooraf even 
contact op met het secretariaat 
(secretariaat@nicasius.nl of 06-18303204).



Lid worden van Scouting?

Scouting is bedoeld voor jongens en meisjes in 
de leeftijd tussen 5 en 21 jaar. Op het moment dat 
je 5 jaar wordt kan je lid worden van onze groep. 

Het KinderScoutFestijn wordt 
gehouden op onze blokhut.
Deze is gelegen aan het 
Ekelpad, een zijstraat van de 
Muggenberg in Heeze.

Scouting Sint Nicasius Heeze is dringend op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden om in het 

weekend jeugdleden te begeleiden. Zoek je een 
nieuwe, uitdagende hobby en heb je in de 

weekenden enkele uren vrij?
Dan is Scouting misschien iets voor jou! 

Wil je meer informatie over onze groep,
bezoek dan onze website www.nicasius.nl

of bel 06-18303204

Tijdens het KinderScoutFestijn zullen er 
voldoende mensen aanwezig zijn die 

vragen kunnen beantwoorden.

Vrijwilliger worden van Scouting?


