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Laat deze aanwiAing aan. dekinderen die de grote route lopen 
lezen. Dit is de volgende plaats %Taar ze naar toe moeten. 

F  

Voor het Spinnek ,,genry Willems. 

De volgende aanwijzing is: 
Loop naar de boom waar altijd op geschoten wordt. 

Voor de Schutsboom , Pieter. 

De volgende aanwijzing is: 
Wandel naar de speelplaats in de bergen van Riethoven. 

Voor de galbergen ,Peter. 

De volgende aanwijzing is: 
Zoek de plaats waar fiets en varken elkaars buren zijn. 

Voor de fietsenmaker  ,./Yvon.  

De volgende aanwijzing is: 
In de hal , waar je nu heen moet , raak je je energie 

Voor de sporthal , Mike. 

- - De volgende aanwijzing is: 
Ga naar het clubhuis van de schutters. 

Voor het gilde terrein , Karin. 

De volgende aanwijzing is: 
Vind het stekje van het riet. 

Voor de Rietstek , Nrk. Peé 

De volgende aanwijzing is: 
Loop naar het openlucht muziek centrum. 

Voor de kiosk , Gertjan. 

De volgende aanwijzing is: 
Wandel terug naar de circustent. 
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De Taak verdeling. 
Vrijdag 24 maart 1995 Tussen 6 en 7 uur. 
Mensen die helpen de tent op te zetten naast de familie 
Smits. 
Pieter Stevens 	2Itst. 
Mike 	 Dr° 
Eric 	 Frank 
Jan 
Donderdage's Pieter bellen.• 

Zaterdag 25 maart 1995 
De plaats en namen van de vossen. 

Spinneke: 	Henry Willems 
Schutsboom: 	Pieter D.G.Z.S. 
Galbergen: 	Peter 
Fietsenmaker:  Yvon  
Sporthal: 	Mike 
"ildeterein: Karin van Herk 

Mark Lathouwers 
Kiosk: 	Gertjan Antonis 
Vossen hebben pen nodig. 

Begeleiders van de jongste groepjes. 
Koen  Kea  
( Anton Smits ?) 

/AI 

Fietsers die rond fietsen. 
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De grote ronde. 

1. Ga naar de plaats waar je haar in een web vindt. 

y, 
Naam van de vos 	

il(ipk 
: 

2. Loop naar de boom waar altijd op geschoten wordt. 

/L-6 M 	/-1/ 6 76 /C 
3. Wandel naar de speelplaats in de bergen van Riethoven. 

P-  T6f 

4. Zoek de plaats waar fiets en varken elkaars buren zijn. 
ti 0 Pu • 

5, In de hal , waar je nu heen moet , raak je 
kwijt. 
Naam van de vos: 	i(C•7 

6. Ga naar het clubhuis van de schutters, 
Naam van de vos: 

7. Vind het stekje van het riet. 
Naam van de vos: 7 S 7k-  1, 	f)k 
8. Loop naar het openlucht muziek centrum. 
Naam van de vos:  éRf )prk), 

9. Wandel terug naar de circustent. 

Drie fietsers die rond fietsen en problemen oplossen. 
Namen: 

Naam van de vos: 

Naam van de vos: 

Naam van de vos: 

e, 



Scoutingdag 25 Maart 

Het is de bedoeling dat er op deze dag een vossejacht wordt 
gehouden in het dorp voor de gehele jeugd van Riethoven. 
Tijdens deze vossejacht zal er op, of in de beurt van het 
kerkplein een tent worden opgezet waarin een info-stand zal 
staan. In deze stand kan men alle informatie over Scouting 
Riethoven krijgen en een kleurplaat met kleurwedstrijd. 
De winnende kleurplaat zal in de Rietstek worden opgehangen en 
de winnaar krijgt een prijs persoonlijk aan de deur. 

Voor deze vossejacht zal er reclame worden gemaakt in de: 
Houwmouw 
Schoolkrant 	 Joze + Rian 
Mik mak 
Op school en in de Rietstek 
Spandoek in het dorp. 

Voor de vossejacht kan men zich tussen 11:00u en 12:00u 
inschrijven bij de tent en om 13:00u zal de tocht beginnen. 
De tocht zal om ongeveer 15:30 afgelopen zijn en daarna zal de 
prijs uitreiking zijn. 

Er is toestemming gevraagd om een tent op het grasveld langs 
Fam. Smits te zetten en om een vossejacht te houden. 

Tijdens de tocht zal de oudste jeugd een puzzel moeten 
oplossen om ze onder het lopen ook bezig te houden. 
De tochten zal door de Esta's gemaakt worden. 
Er zullen twee tochten worden uitgezet. Een lange, voor de 
oudere jeugd en een korte voor de jongere jeugd. 

Er zullen ongeveer: 10 vossen, 3 pers. voor stand, 5 leiding 
voor jongste groepen en 3 fietsers die alles in de gaten 
houden. 

I en II 
	

II 

Er kunnen eventueel nog andere dingen georganiseerd worden op 
het grasveld en of in de tent zodat we laten zien dat scouting 
er is. 

Dit is nog maar een voorlopig plan en er kan dus nog van alles 
veranderen. 
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