
 

 
Scalac 2018 - 18, 19 en 20 mei 2018 

Beste leden én ouders, 

Scalac, oftewel SCouting ALlart ACtief, is het vijfjaarlijkse groepsevenement voor Scouting Allart van 

Heemstede. De 45ste verjaardag van de groep vieren we met dit feestweekend voor alle jeugdleden 

én hun ouders. 
 

  

Hoe doen we dat? 

Tijdens het Pinksterweekend gaan we met alle onderdelen een weekend op pad. De Bevers en 
Welpen slapen (net als op kamp) binnen, de Scouts en Explorers slapen in een tent. Maar zij 
zijn niet de enigen die kamperen. Voor dit weekend nodigen we namelijk ook alle ouders, 
broertjes en zusjes uit. Er hebben zich nu zelfs al ruim 100 leden, leidinggevenden en 
familieleden ingeschreven! 
  

Ouders die meegaan? 

Inderdaad. Ze kamperen op een eigen veld en hebben daar hun eigen leiding. Daar ontbijten ze 
met elkaar en doen ze mee aan het programma. Spectaculaire activiteiten, een vuurtje stoken, 
iets knutselen… met alles kunnen ze meedoen. Met hun eigen zoon of dochter samen, of juist 
iets heel anders. Ze mogen zelf grotendeels kiezen. Net als de jeugdleden trouwens. Er wordt al 
hard gewerkt aan een uitdagend programma voor iedereen. Tipje van de sluier? Gezamenlijke 
themaopening, een sfeervol kampvuur en een uitgebreide eetmarkt met voor ieder wat wils. 

  

Wanneer is dat? 

Scalac is tijdens Pinksteren, van vrijdagavond 18 mei tot en met zondagmiddag 20 mei 2018. 
Dan kun je op maandag thuis nog lekker bijkomen van dit feestelijke weekend. 
  

En waar is dat? 

Scalac vindt plaats op Scoutcentrum Rotterdam in Capelle aan den IJssel, een verrassend mooi 
stukje groen vlakbij de bewoonde wereld. Er zijn enkele binnenruimtes, er zijn goede sanitaire 
voorzieningen en er zijn prima kampeerveldjes. Nieuwsgierig? Kijk op 
www.scoutcentrumrotterdam.nl 
  

Als mijn ouders geen zin hebben? 

Dat is natuurlijk wel jammer, maar geen ramp. Alle jeugdleden gaan gewoon met hun eigen 
onderdeel op weekend. Dus de Bevers met de Beverleiding, de Welpen met de Welpenleiding, 
enzovoort. Het is voor iedereen een feestweekend, ook als je ouders niet van kamperen 
houden. Hebben ze geen tent, dan vinden we als Scoutinggroep uiteraard wel een oplossing. 
  

En nu? 

Als je dat nog niet gedaan hebt, schrijf je dan nu voor 1 februari 2018 in! Want je begrijpt: dit 
mogen jij én je ouders eigenlijk niet missen! Inschrijven kan via het formulier op 
https://goo.gl/forms/tixKjb2TGG3OpTpe2. Toch nog twijfels? Kom op zaterdag 13 januari tussen 
de middag langs bij de Allarthoeve. Dan staat het Scalac-pr-team klaar om alle vragen te 
beantwoorden.  
  

De kleine letters: 

Het weekend kost € 27,50 per deelnemer. Graag voor 1 maart 2018 overmaken naar NL57 
INGB 0003 0492 56 t.n.v. Allart van Heemstede o.v.v. Scalac 2018 + de namen van de 
deelnemers. Voor dit bedrag doe je mee aan een compleet verzorgd weekend met activiteiten 
voor jong en oud! 
  

 

Scouting Allart van Heemstede – Lemsterlandhoeve 70 – 3137 GM Vlaardingen                    
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