
LAAT JE UITDAGEN OP ONZE PROMODAG!
Ontdek Scouting Rooi tijdens Rijsingen Royaal! 
Scouting staat voor uitdaging, zeker tijdens onze Promodag op het unieke 
evenement Rijsingen Royaal op zondag 31 augustus aan de Ollandseweg.
Bij Scouting Rooi én dus ook tijdens de Promodag kun je jezelf testen op 
behendigheid, creativiteit, snelheid, kracht én stoerheid. 
Hou je wel van een beetje actie en uitdaging? Zorg dan dat je erbij bent Hou je wel van een beetje actie en uitdaging? Zorg dan dat je erbij bent 
tijdens de Promodag!

Onze scouts hebben veel plezier met elkaar, leren samen te werken en 
respect te hebben voor de ander.
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke 
manier en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. 
Al vanaf 5 jaar kun je bij Scouting Rooi heel veel beleven!

Kom kijken
Klaar voor een beetje actie?! 
Kom dan gratis en vrijblijvend 
kijken en meedoen.  
Meer informatie? 
Mail: info@scoutingrooi.nl

Waar en wanneer?
Zondag 31 augustus
van 10.00 tot 18.00 uur.
Rijsingen Royaal, Rijsingen 15  
Sint-Oedenrode.
Aanmelden: www.scoutingrooi.nl

Alle jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar worden bij Scouting bevers 
genoemd. En samen met vriendjes, vriendinnetjes en alle andere 
bewoners van het fantasie dorp Hotsjietonia beleven zij bij Scouting 
iedere week de leukste en spannendste avonturen.

Iedere week iets nieuws, geks, spannends, uitdagends,
en avontuurlijks beleven: dat is Scouting voor kinderen van 8 tot en en avontuurlijks beleven: dat is Scouting voor kinderen van 8 tot en 
met 10 jaar. Jongens en meisjes in deze leeftijd worden bij Scouting 
welpen genoemd. Welpen spelen in het Jungleboek-thema. 

Ben jij 11,12,13 of 14 jaar en heb je zin in actie? 
Kom dan snel een keer bij ons kijken en beleef uitdagende avonturen! 
Samen met je nieuwe vrienden doe je bij de scouts supergave dingen! Samen met je nieuwe vrienden doe je bij de scouts supergave dingen! 
Leer vlotvaren, ga op zomerkamp, kook op je eigen kampvuurtje en 
ontdek de wereld om je heen!

Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en wil jij je eigen plannen maken? 
Word dan explorer! De explorers organiseren hun eigen programma 
zoals spectaculaire  evenementen en uitdagende outdooractiviteiten. 
Je krijgt veel ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen.
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