Hoe word je lid ?

In het kort

Om lid te worden kun je een
mailtje sturen naar het onderstaande emailadres. Ook kun je
gewoon een keer langskomen op
de opkomst.

Leuke waterspeltak voor
kinderen van 7-11 jaar

Dolfijnen
Van 7 - 11 jaar

Zaterdag van 09.30 uur tot
11.30 uur opkomst
Afwisselende opkomsten
4x per jaar Scouting magazine

Contact & meer informatie
http://www.detrappershs.nl

email:

dolfijnen@detrappershs.nl

Adres clubhuis:

Woldweg 61a
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wat is scouting?

De Trappers

Dolfijnen

In de doelstellingen komen termen
voor als 'plezierige vrijetijdsbesteding' en 'persoonlijkheidsvorming'. Dat is precies wat
Scouting aan de jeugd wil bieden:
een vooral leuke manier om je
vrije tijd te besteden. Je leert er
ook nog een heleboel en dan met
name dingen die je thuis of op
school niet zo gauw tegenkomt.
Wat je als jeugdig persoon
misschien niet zo snel merkt, maar
wat wel werkt, is het feit dat je
gedurende je scoutingtijd veel
zelfstandiger en ondernemender
wordt. Dat is een onderdeel van de
scoutingformule. Wereldwijd
spelen maar liefst 24 miljoen
jongens en meisjes wekelijks het
spel van scouting in een vereniging
verdeeld over meer dan 100
landen. De vereniging draait voor
een zeer belangrijk deel op
vrijwilligers.

Scoutinggroep de Trappers is een
vereniging die alweer ruim 70 jaar
bestaat. We hebben ongeveer 200
leden en hebben sinds 1991 een
modern clubgebouw aan de
Woldweg in Kropswolde. Onze
groep is een groep met zowel landals waterspeltakken.

Deskundigheid en flexibiliteit van
de leiding zijn een vereiste.
Kaderleden binnen scouting
worden daarom uitgebreid
getraind.

Scouting is een open vereniging.
Scouting kiest niet voor bepaalde
religies, maar wel voor wederzijds
respect. In principe is iedereen
welkom bij Scouting. Afhankelijk
van de leeftijd is er een
onderverdeling. Dit worden
speltakken genoemd. De verdeling
is als volgt:
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TRAPPERS

Voor wie?

Bevers
Welpen / Dolfijnen
Scouts (land /water)
Explorers
Loodsenstam

5- 7 jaar
7-11 jaar
11-15 jaar
15-18 jaar
18 +

's Zomers doen we dat zo veel
mogelijk aan en op het water bij
Meerwijck en 's winters in en rond
De dolfijnen spelen samen op en
het clubgebouw.
om het dolfijneneiland.
Als de tijd voorbij is
Het eiland is een groot
sluiten we af met
en spannend terrein
“Waarom
ik
bij
de
het strijken van de
met rotsen, beekjes
dolfijnen
zit?
Zegt
het
vlag en hopen dat
en bossen. Jarl en Maj
niet genoeg dat ik van
het weer snel
zijn met hun ouders
avontuur en water hou?
Zaterdag is. Verder
op dolfijneneiland
gaan we natuurlijk
beland en beleven
ook op zomerkamp en kamperen
daar spannende
we ook wel eens een weekend.
avonturen met de eilandbewoners.
Ik zal ze alvast even voorstellen:
Mika de zeemeeuw, Ottilius de
octopus, Otak de otter, Panka de
picassovis, Pirel de potvis, Balder
Geïntresseerd !!
de barracuda, Saga de schildpad en
Hobbe de hond.
Kom dan gezellig een keer kijken
en meedoen en of neem contact
Dolfijnen zijn bij ons jongens en
met ons op.
meisjes van 7 tot 11 jaar.
De hele groep dolfijnen noemen we
een golf en de golf is weer
onderverdeeld in vinnen.
Bij de dolfijnen dragen we ook een
Opkomsttijd Dolfijnen
uniform.
Dit bestaat uit een blauwe broek,
Zaterdag van
een blauwe scoutingblouse, een
09.30 uur tot 11.30 uur
stoere dolfijnen baseballpet en een
groepsdas.
Maar wat doen we nu eigenlijk op
de zaterdagochtend?
We beginnen om half tien met de
opening, hierbij hijsen we de vlag.
Daarna gaan we beginnen met een
spel, speurtocht, knutselen,
knopen leren en nog heel veel
meer leuke dingen.

