Welkom
bij Scouts 33e FOS
Navajo’s Koekelare

Informatiefolder voor ouders van nieuwe leden

Even voorstellen

Onze scoutswerking, 33e FOS De Navajo’s is een
gezillige scoutsgroep uit Koekelare. Al meer dan 25
jaar verwelkomen wij iedereen vanaf 5 jaar om van
scouting te proeven. Elke zondag komen wij samen
om te ravotten, vrienden te maken, technieken te
leren en nog zoveel meer... Scouting zit ons in het
bloed, samen plezier maken is wat we elke week
doen! Wij zijn een open scoutsgroep. Dat wil zeggen
dat iedereen bij ons welkom is. Bovendien verdelen
wij onze leden in gemengde leeftijdsgroepen, die wij
‘takken’ noemen. Zo kunnen wij onze activiteiten
perfect afstemmen op maat van de kinderen en
vindt iedereen zijn plaatsje in onze jeugdbeweging.
Scouts met een grote S. Scouting, dat is fun, vriendschap en wilde avonturen. We gaan steeds nieuwe
uitdagingen aan in een stimulerende en positieve
omgeving. We helpen elkaar te groeien en bouwen
vanuit onze unieke kwaliteiten mee aan een betere
wereld. We zijn trots lid van FOS Open Scouting.
FOS Open Scouting is een actief pluralistische,
gemengde & internationaal gerichte jeugdbeweging
actief in Vlaanderen & Brussel. Dit betekent dat we
zowel in onze eigen werking als in de samenleving
het gelijkwaardig en respectvol samenleven willen
stimuleren. Daarnaast streven we ernaar als actief
pluralistische organisatie zoveel mogelijk meerwaarde te halen uit onze diversiteit. Kom erbij!

Takken
Jongwelpen

5 t.e.m 7 jaar
De jongwelpen zetten hun eerste stapjes in het
scoutsverhaal. Bij de Jongwelpen staan spelen en
ontdekken centraal.

Welpen

8 t.e.m 10 jaar
De welpen gaan op stap met Mowgli in het jungleverhaal. Ze leren leven in groep en zetten de eerste stappen in technieken. Dit allemaal a.d.h.v leuke spelletjes.

Jong Verkenners en Gidsen (JVG’s)

11 t.e.m 13 jaar
De JVG’s vinden bij de scouts een unieke en creatieve
kijk die hen helpt om op te groeien tot open, kritische
en bewuste jongeren.

Verkenners en Gidsen (VG’s)

14 t.e.m 15 jaar
VG’s vormen samen met hun leiding een hechte groep
waarin openheid, respect en vertrouwen op de eerste
plaats komen.

Seniors

16 t.e.m 17 jaar
Seniors beleven een onvergetelijk jaar, als ze daar tenminste zelf voor zorgen. Ze krijgen geen kant en klare
programma’s aangeboden maar moeten zelf aan de
slag onder het toeziend oog van hun moderators, Het
jaar is één wild avontuur waarin ze samen een buitenlands kamp organiseren!

Kampen en activiteiten
Elk scoutsjaar gaan we met de voltallige eenheid
2 keer op kamp. In de paasvakantie gaan we voor
5 dagen naar een jeugdverblijf binnen vlaanderen.
In Juli gaan we dan voor 10 dagen op zomerkamp
waar we lekker kunnen ravotten in een grote groene omgeving. Dit kamp gaat door in tenten voor
alle leeftijden, maar we proberen voor de jongsten
onder ons dit zo comfortabel mogelijk te maken. De
Jong-Welpen gaan 5 dagen mee, de andere takken
gaan het volledige kamp mee.

Doorheen het jaar organiseren met de eenheid ook
een tal van activiteiten. Zowel voor de ouders als
voor onze leden. Zo gaan we elk jaar gaan schaatsen
en bezoeken we een pretpark. Ook voor de ouders
hebben we na de activiteiten een bar waar je nog
een drankje kan nuttigen samen met je kinderen na
die leuke scoutsdag. Er zijn ook nog inzamelacties
zoals een spaghetti-avond, winterbarbecue, enz... Er
valt veel te beleven in onze eenheid voor zowel jong
als oud!

Uniform

Bij een jeugdbeweging
Prijslijst Navajoshop
hoort natuurlijk een super
cool uniform waarmee
Das - €8
we tonen dat we scout
Dasring - €3
zijn. Je kan even langskoDas + Dasring - €10
men in onze shop op elke
Hemd - €40
Tweedehands hemd - €15
zondag. Dit kan zowel
(naargelang de voorraad)
voor als na de activiteiten
Trui - €20
T-shirt - €10
als. We hebben een ruime
Rokje - €25
keuze van truien, hemden
en t-shirts. Voor elk wat
wils dus.

Wat kost een scoutsjaar?
Scouts voor iedereen!
We weten dat een
scoutsjaar soms duur is
voor sommige gezinnen
en we ondersteunen hun
hier graag in met een
plan op maat. Contacteer ons en dan zoeken
we samen de beste
oplossing!

Lidgeld
Het lidgeld is belangrijk
voor onze verzekering
die wij afsluiten via FOS
Open Scouting. Met het
lidgeld is/zijn uw kind(eren) beschermd tijdens
alle scoutsactiviteiten
zowel lichamelijke letsels,
ongevallen en schade aan
derden

Lidgeld
46 euro
41 euro vanaf tweede
kind

Praktische informatie

Enkele vb.
Weekendje +- 20 €
Pretpark +- 25 €
IJsschaatsen 5 €
Paaskamp 75 €
*Zomerkamp
Jongwelpen 70€ | Anderen 120 €
Elke zondag 1 €
(voor koek en drank tijdens het
4-uurtje)

De eenheidsleiding helpt u
graag verder bij eventuele
vragen.
Tel.: 0471/55.23.70 (vlinder)
eenheidsleiding@33efos.be

Website:
www.33efos.be
Rekeningnummer:
BE94 9791 5342 5814

Volg ons op
facebook

www.facebook.com/navajos

Bezoek onze
website

www.33efos.be

