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Hoe word je lid ?

Om lid te worden kun je een 
mailtje sturen naar het 
onderstaande emailadres. Ook kun 
je gewoon een keer langskomen op 
de opkomst van de speltak die jou 
het meest aanspreekt.

Elke speltak heeft zijn eigen 
opkomsttijden. De opkomsttijden 
zijn hieronder weergegeven.

Bevers   : Za. 10:00-11:30 uur
Welpen   : Za. 13:30-15:30 uur
Dolfijnen   : Za. 09:30-11:30 uur
Landscouts   : Vr.  19:00-21:00 uur
Waterscouts : Za. 12:00-16:00 uur
Explorers   : Za- 13:30-15:30 uur
Loodsen   : Vr.  21:30-  ??    uur

De opkomsten.
 
De opkomsten vinden plaats op het 
scoutinggebouw aan de Woldweg.



wat is scouting?
 

In de doelstellingen komen termen 
voor als 'plezierige vrijetijds-
besteding' en 'persoonlijkheids-
vorming'. 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.

Voor wie?
 

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. Meer info over de 
speltakken vind je elders in deze 
folder.

“Waarom ik bij scouting 
zit? Zegt het niet

genoeg dat ik al 16 jaar
lid ben?”
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De Trappers
 

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 land- 
als waterspeltakken.  

BEVERS 5 tot 7 jaar
 

De bevers spelen in het land van 
“Lange Doener”. In 
het dorp “Hotsjietonia” 
spelen en ravotten zij.
 Ze beleven er allerlei 
spannende avonturen 
en kamperen 1 keer 
per jaar 

WELPEN 7 t/m 11 jaar
 

De welpen beleven hun avonturen 
in de rimboe. Het rimboeverhaal 
gaat over een jongetje Mowgli, dat 
tussen de dieren opgroeit. En met 
die dieren valt natuurlijk heel wat 
te beleven. Speurtochten, 
toneelspelen, survival technieken  
en natuurlijk kamperen, dat hoort 
er allemaal bij.

DOLFIJNEN 7 t/m 11 jaar
 

De dolfijnen hebben als thema het 
dolfijneneiland. het 
dolfijnenverhaal gaat over een 
meisje en een jongen , die met 
hun ouders op dat eiland gaan 
wonen en heel wat beleven. 
Kanoën, speurtochten en 
natuurlijk kamperen is een greep 
uit hun programma aanbod.  

SCOUTS  11 t/m 15 jaar
 

De scouts spelen het spel van 
verkennen. De nadruk ligt hierbij 
op avontuur, je grenzen verleggen, 
kamperen, survivals en natuurlijk 
de gezelligheid.

Afhankelijk van je interesse kun je 
kiezen voor de waterscouts of de 
landscouts. Bij de waterscouts ligt 
de nadruk op wateractiviteiten,

EXPLORERS 15 t/m 18 jaar
 

De explorers zijn een verlengstuk 
van het spel van de scouts. Zij 
bedenken hier echter zelf hun 
programma en ze hebben een 
grote mate van zelfstandigheid. Op 
de achtergrond is een begeleider 
aanwezig, die hoofdzakelijk stimu-
leert en motiveert. Ook hier heb je 
weer water- en landexplorers.

LOODSEN/STAM 18+
 

Bij de loodsen/stam is er geen 
begeleider meer. Soms nog een ad-
viseur, maar deze jongerentak 
draait verder helemaal zelfstandig.

zoals zeilen, zwemmen 
en trektochten per boot. 
Bij de landscouts ligt de 
nadruk op activiteiten op 
het vaste land, zoals 
routes, pionieren, 
knopen, EHBO, hiken en 
kamperen in tenten.
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