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Volgende editie scoutingkamp NICES in 2017
De zesde editie van het Nederweert International Camp for European Scouts, afgekort
NICES, gaat plaatsvinden in de zomer van 2017. De stafleden van Scouting
Nederweert die tussen 2001 en 2012 vijf succesvolle edities van dit avontuurlijke
zomerkamp organiseerden, kondigen aan dat ze ditmaal van het traditionele
driejaarlijkse schema gaan afwijken. Het organisatie team heeft na zorgvuldig beraad
besloten een pauze in te lassen, en editie zes niet in 2015 maar in 2017 te laten
plaatsvinden.
NICES is een spectaculair zomerkamp voor jongens- en meisjesscouts tussen 14 en
21 jaar uit heel Europa, dat sinds 2001 op de terreinen van Manege de Kraal
driejaarlijks garant staat voor twee weken lang plezier, avontuur, creativiteit en nieuwe
internationale vriendschappen. Het organisatie team bestaat uit ervaren vrijwilligers uit
alle gelederen van de Nederweerter jeugdvereniging, die hun NICES taken naast hun
reguliere taken binnen de lokale groep uitvoeren.
Het team heeft kwaliteit, flexibiliteit en persoonlijke aandacht altijd hoog in het vaandel
staan, zowel voor hun functie binnen de eigen groep als voor NICES. Beide doelen
vragen tijd, toewijding en creativiteit van de stafleden, en in deze drukke tijden is dat
soms moeilijk te combineren. Omdat half werk niet in het scoutingwoordenboek staat
moet er gekozen worden, en dan is de logische conclusie natuurlijk dat aandacht voor
de eigen leden het belangrijkste is.
Door de volgende editie in 2017 te plannen ontstaat er voldoende tijd om een
kwalitatief goed en vooruitstrevend NICES kamp neer te kunnen zetten; de
voorbereidingen duren toch al gauw zo’n twee jaar. Verder is het streven om de
adempauze te gebruiken om jong bloed aan te trekken binnen de organisatie. Dat
mes snijdt aan twee kanten: zij kunnen leren van de opgebouwde kennis en ervaring
van het bestaande team, en anderzijds brengen nieuwe mensen ook nieuwe ideeën
en creativiteit mee.
Scouting Nederweert heeft er alle vertrouwen in dat de vaste gasten (deelnemers én
medewerkers) begrip hebben voor deze keuze, en dat de extra aanslag op hun
geduld ruimschoots goedgemaakt gaat worden op de frisse nieuwe NICES editie in
2017.
De organiserende stafleden van Scouting Nederweert worden voorafgaand en tijdens
het kamp bijgestaan door een crew van tientallen vrijwilligers: zowel scouts als nietscouts zijn welkom. Het zomerkamp onderscheidt zich verder van andere
internationale scoutingkampen door de flexibele opzet, zo kunnen deelnemers o.a.
iedere avond individueel hun volgende activiteit kiezen. Tijdens de eerste vijf edities
(2001, 2003, 2006, 2009 en 2012) hebben in totaal al meer dan 1200 scouts uit 20
verschillende landen (van maar liefst vier contintenten) van de Nederweerter
gastvrijheid mogen genieten. Meer informatie, foto’s en contact informatie zijn te
vinden op www.nices.nl.

info2012@nices.nl
www.nices.nl

