
 

Beste (oud)deelnemer, 

Heb jij je al ingeschreven voor de ZESC op 14, 15 en 16 september 2018? Mooi! Dan zien we je in 

september!  

Heb je jezelf nog niet ingeschreven? Doe het dan snel, want tot 1 mei krijg je 10 euro korting op je 

weekendkaartje en betaal je dus maar 60 euro voor een compleet verzorgd weekend!  

Deze keer pakken we groter uit dan voorgaande edities en zijn er meer ongelofelijke leuke 

activiteiten! Niet alleen alle modules en de teamleiderstraining wordt aangeboden, maar ook 

verschillende verdiepingen en uitzonderlijk gave activiteiten. Of je nu een beginnend, ervaren leiding 

bent of bestuurslid, er is voor iedereen heel veel te doen.  

Dus overdag kun je lekker bezig met je kwalificaties, verdieping of ontspanning naar jouw keuze en ‘s 

avond gezellig bijkletsen in de speciaal bier tent, chillen in de hottub of lekker uit je dak gaan in de 

feesttent.  

We hebben ook het aanbod voor de waterscouts kunnen uitbreiden, waaronder CWO 2 en de 

didactiek van CWO 3.   

Kijk voor het gehele aanbod aan activiteiten op: https://zesc.nl/programma/trainingen-en-

workshops/ 

Wellicht al gehoord en meegekregen, maar we gaan een drijf-in organiseren tijdens de ZESC! 

Een drijf-in??!!  een drive-in maar dan op het water van het veerse meer... Super relaxed in je bootje 

of op je opblaaskrokodil een filmpje pakken en je drankje en popcorn wordt met 

speedboot afgeleverd. 

Ook zescape-room is na het succes van vorig jaar weer helemaal omgetoverd, dit keer geen dokters 

laboratorium maar weer een heel ander thema. 

 

Als klap op de vuurpijl, hebben we een speciaal themafeest om te vieren dat regio Zeeland 20 jaar is! 

Het thema blijft nog even geheim.. Maar een examen kun herkansen en dit feestje niet! Als je het 

mist zul je jezelf dus altijd blijven afvragen wat de andere scouts deze avond ervaren hebben.  

Schrijf je dus snel in via: https://zesc.nl/inschrijven/inschrijfformulier/ 

Let op! Onder de inschrijvers voor 1 mei verloten we een 2persoons VIP welkomstpakket! In dit 

pakket zit onder andere; fastlane ticket, welkomstdrankje, rugzak bezorgservice, tent opzet hulp, een 

zesc merchandise pakket!!) DUS WACHT NIET LANGER! 

Graag tot op ZESC! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het OT van de Zesc 

Adriaan, Arjen, Erik, Erwin, Peter en Zoë 
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