
Jaarplanning Explorers 2014-2015 
 

Data Activiteit Locatie Kosten 

3 januari Nieuwjaarsduik Scouting Zaltbommel 
Inluiding van het nieuwe jaar tijdens middagje zwemmen met alle speltakken. 
 
Nieuwjaarsgourmet, filmmarathon en overnachting  
Na afloop van de Nieuwjaarsduik verzamelen we op het clubhuis voor een gezellige nieuwjaarsgourmet, filmmarathon en een 
overnachting.  
 

Caribabad, Gorichem €4,65 
 
 
€5,00 
 
 
 

24 en 25 
januari 

Regionale Winterexpeditie 
Uitdagende daghike met tochttechnieken en een gezellige overnachting voor Explorers in onze regio ‘de Meierij’. De startlocatie 
en eindlocatie zijn nog geheim, maar liggen ergens in een straal van 30 km vanaf Den Bosch. Je draagt je eigen bepakking mee in 
een grote rugzak.  
 

Nog onbekend Ca. €11,00 

7 maart iScout 
Internationaal event waarbij ruim 4000 deelnemers uit 4 landen via het internet opdrachten krijgen. Deze opdrachten dienen te 
worden uitgevoerd in het eigen clubhuis en omgeving en van het resultaat wordt een foto of filmpje geupload naar de iScout 
server. De groep die de meeste opdrachten goed uitvoert, wint.  
 

Clubhuis Ca. €5,00 

 17 tm 19 april VlaVoVoDiVo 
Het Vlaams Voetbal Volleybal Disco & Vogeltjesmarkt Weekend (VlaVoVoDiVo) is een 5-jaarlijks Scoutingweekend voor Explorers 
uit heel Nederland en België, waarbij wordt gekampeerd, gesport en gefeest. Er worden bijvoorbeeld voetbal- en 
volleybaltoernooien georganiseerd en er is een feesttent met optredens van dj’s en bands.  
 

Scouting ’t Jagertje, 
Hulst (Zeeland) 

Ca. €35,00 

8 tm 16 of 17 
augustus 

Zomerkamp 
8- of 9-daags zomerkamp op het Scouts Centre in Wiltz, Luxemburg, waar we allerlei uitdagende activiteiten zullen ondernemen. 
Te denken valt aan hiken, kanoën, mountainbiken en klimmen, maar ook activiteiten (met andere groepen) op het kampterrein.  
 

Wiltz, Luxemburg €140 - €180 
 
 

11 en 12 
september 

Appelpop 2015 
Gratis tweedaags muziekfestival op de Waalkade in Tiel waar de Explorers in 2014 ook naartoe zijn geweest. Met de fiets er 
naartoe en twee overnachtingen op het clubhuis.   
 

Tiel €7,50 excl. 
festival-
muntjes 

16 tm 18 
oktober 

JOTA-JOTI 
Jamboree On The Air & Jamboree On The Internet: jaarlijks wereldwijd event dat  volledig in het teken van communicatie. 
Miljoenen Scoutingleden van over de hele wereld doen mee en zoeken met elkaar contact via de chat op de computer en via 
amateur radiozenden. De Explorers helpen bij het opzetten van een groot computernetwerk en houden een LAN-party (gamen), 
maar kunnen in 2015 ook een uitdagend JOTA-JOTI opdrachtenspel spelen.  

 
Clubhuis 

 
€7,50 



Nog niet ingepland: 
 

Data Activiteit Locatie Kosten 

Nader te 
bepalen 

Jacuzziweekend 
Opbouw van onze zelfbouw-jacuzzi en een feestavond voor Explorers uit de regio en vrienden van de Explorers.  
 

Clubhuis  

Nader te 
bepalen 

Kampeerweekend  
Kamperen met tenten op een labelterrein (bosrijke kampeerterreinen voor Scoutinggroepen), pionieren (bijvoorbeeld een toren of 
een brug), daghike en excursie in de omgeving 
 

Nog onbekend Ca. €25,00 

Nader te 
bepalen 

Uitje 
Bijvoorbeeld een avondje naar de bios , bowlen of een excursie.  
 

Nog onbekend Vanuit de 
pot (gratis 
dus) 

 
 
Wat van belang is: 
 Reiskosten zijn niet inbegrepen. 
 Vervoer dient in eerste instantie zelfstandig geregeld te worden. Pelle en Chris zijn wel bereid om mee te denken en eventueel te rijden met de auto.  
 Kosten kunnen worden gereduceerd door financiële acties.  
 Haalbaarheid Intercamp nog te overwegen, reis eg lang en duur (ongeveer 80 euro pp). Alleen haalbaar als iedereen vrij heeft op vrijdag 21 mei.  
 De kosten van zomerkamp zijn vooral afhankelijk van het aantal excursies. De kosten kunnen omlaag als de Explorers een aantal betaalde activiteiten laten vallen. 
 
 


