
Jong en
Dynamisch!

Vrijwilliger in een enthousiast team, 
iets voor jou?
Elke week staat ons team van vrijwilligers paraat.
We zijn een dynamische vereniging die steeds op
zoek is naar enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Wellicht iets voor jou? Als je belangstelling hebt,
word je via training en cursussen op je taken voor-
bereid. Ons ervaren bestuur zorgt voor coaching.
Leiding geven bij Scouting kan een perfecte opstap
naar een goede positie in het bedrijfsleven zijn!

Op zomerkamp!
Voor alle Scoutinggroepen is het zomerkamp het
hoogtepunt van het jaar. Deze activiteit mag je niet
missen! Via diverse kampeer- en logeerweekenden
word je hierop voorbereid. 

Thuis in de Blokhut
Ons thuishonk, ‘De Blokhut’, is een aantal jaren
geleden gerenoveerd en uitgebreid. De accommo-
datie voldoet nu volledig aan alle hedendaagse
eisen. Het gebouw beschikt over moderne toiletten,
wasgelegenheden, een invalide toilet/ douche, een
indoor klimwand, een professionele keuken en
diverse speel- en vergaderruimtes. 

Het buitenterrein is ingericht voor de meest uiteen-
lopende buitenactiviteiten en voorzien van tafels,
banken en een gezellige kampvuurkuil.

Scouting Tungelroy, sterk in de regio 
Met bijna 300 leden is Scouting Tungelroy de grootste
groep in de regio en één van de 25 grootste scouting -
groepen van Nederland. Onze leden zijn dan ook niet
alleen afkomstig uit Tungelroy maar ook uit omliggen-
de dorpen zoals Stramproy, Altweerterheide en
Swartbroek. Scouting Kardinaal Mindszenty Groep
Tungelroy wordt aangestuurd door een actief groeps-
bestuur, dat nauwe contacten onderhoudt met andere
groepen in de regio. Een aparte stichting beheert de
gebouwen voor de groepsvereniging.

Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Frank van Roij (voorzitter groep). 
Tel. 0495 564229
E-mail: info@scoutingtungelroy.nl
Website: www.scoutingtungelroy.nl

Loop eens binnen in 
onze blokhut aan de
Tuurkesweg tijdens 
één van de 
bijeenkomsten!
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Scouts (10-15 jaar) 
Scouts trekken er op uit in de echte wereld. Ze
leren omgaan met kaart, kompas en GPS, maken
spannende tochten. Op bijeenkomsten worden ook
een keuken, katapult of andere bouwwerken ge-
pionierd. Scouts worden ook geleerd om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te helpen.
Groepstijden: vrijdag 19.00 - 21.00 uur

Explorers (14-18 jaar)
Handen uit de mouwen voor de spannendste etappe
in de ontdekkingsreis van Scouting! Explorers gaan
zelf aan de slag en hebben het zelf voor het zeggen.
Ze maken plannen en voeren die samen uit. Ze
bepalen hun eigen avontuur. Straattheater, bergbe-
klimmen, aan het kampvuur in Tsjechie of Duitsland
met internationale Scoutinggroepen: bij de Explorers
is geen dag hetzelfde!
Groepstijden: vrijdag 19.30 - 21.30 uur

B.E. (7-18 Jaar) / Smurfen
Kinderen met een handicap doen bij Scouting
gewoon mee! Wat dacht je van een spannende
speurtocht door het bos? Of een gezellige middag
pannenkoeken bakken? Bij Scouting kun je van
alles doen. En het leukste is: je doet het samen met
anderen op je eigen tempo en niveau. Daardoor
leer je een heleboel nieuwe dingen. De leiding -
gevenden van de B.E., allemaal professionele vrij-
willigers, helpen je daarbij. Een leuke sfeer en
vriendelijkheid vinden we heel belangrijk! 
Groepstijden: zaterdag 10:00 - 11:30 uur  

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten vindt er in en
rondom de Blokhut een groot aantal activiteiten
plaats. Activiteiten afgestemd op de verschillende
leeftijdsgroepen: jongeren van 5 t/m 18 jaar. Van 
hutten bouwen, speurtochten en bosspelen voor de
allerkleinsten tot zweefvliegen, duiken, klimmen en
abseilen voor de oudere groepen. 

Bevers (jongens en meisjes 5-7 jaar)
Bevers houden vooral van spelen. Spelen in de
natuur, sportief bezig zijn en knutselen. Spelenderwijs 
ontdekken ze de wereld om zich heen. In het huis van
Lange Doener is genoeg te beleven!
Groepstijden: zaterdag 10:30 - 12:00 uur

Kabouters (meisjes 7-11 jaar)
Kabouters gaan op avontuur in fantasieland Bambilië.
Ze maken tochten, doen spelen in het dorp of het
bos, organiseren een playbackshow en oefenen op
hun eerste kookkunsten. Bij de kabouters ga je met
leeftijdgenoten een gezellige tijd beleven.
Groepstijden: zaterdag 14:00 - 16:00 uur

Welpen (jongens 7-11 jaar)
Welpen spelen rond het thema Jungleboek. De thema -
figuren duiken regelmatig op in stoere spelvarianten.
Ondertussen leren ze, al spelend, aardig wat over de
wereld van alledag.
Groepstijden: zaterdag 14:00 - 16:00 uur

Welkom bij de grootste jeugdclub van Nederland!
Ruim 90.000 jongens en meisjes in ons land zijn lid
van Scouting. Samen met zo’n 30.000 kaderleden
vormen zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging
van Nederland. Er zijn in Nederland 1.300 lokale 
scoutinggroepen. Wereldwijd zijn er wel 32 miljoen
scouts, verspreid over méér dan 160 landen!

Afwisseling en plezier
Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat
is wat Scouting te bieden heeft. Maar Scouting is
méér. Naarmate je ouder wordt en langer jeugdlid
bent, groeit je zelfstandigheid en neemt de begelei-
ding af. Spelenderwijs leer je bij Scouting een 
heleboel.

De gouden formule
Het succes van Scouting Tungelroy heeft alles te
maken met de uitdaging die we jongens en meisjes
bieden. Leuke en spannende activiteiten, waarbij ze
hun grenzen leren kennen en verleggen en zelf standig
én in teamverband leren werken. Scouting is een vorm
van jeugd- en jongerenwerk, waarin jongeren stap
voor stap de wereld ontdekken. 

Daarnaast wil Scouting Tungelroy een positieve bij-
drage leveren aan de sociale ontwikkeling van de
leden. De jongens en meisjes ondernemen van alles.
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