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Website: http://www.detrappershs.nl

email: bevers@detrappershs.nl

Adres clubhuis: Woldweg 61a
9606 PB Kropswolde
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Hoe word je lid ?

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

In het kort

Leuke speltak voor kinderen 
van 5 tot 7  jaar

Zaterdag van 10:00 uur tot 
11.30 uur opkomst

Afwisselende opkomsten

4x per jaar Scouting magazine



“Waarom ik bij de bevers 
zit? Zegt het niet genoeg 
dat ik van buitenspelen 

en actie hou?
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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
 

De bevers afdeling binnen scouting 
is helemaal afgestemd op de 
belevingswereld van de 
5 & 6- jarigen. 
Fantasie, het buiten-
leven, sport, spel en 
expressie spelen een 
belangrijke rol. Maar 
ook: gewoon samen 
vrij spelen. 

De bevers spelen in “De wereld van 
Professor Plof”. Deze fantasie-
wereld geeft de leiding houvast 
voor veel speelavontuur. De 
opkomsten spelen zich af in het 
fantasiedorp Hotsjietonia. In 
Hotsjietonia kunnen de bevers 
volop spelen. Of knutselen, of 
gewoon lekker even niksen.
Het dorp heeft vele bewoners 
zoals: Bas Bos,  Stuiter en 
Professor Plof. Samen maken zij er 
altijd een gezellige boel van en 
zorgen zij voor een levendig en 
fantasierijk spel. “Professor Plof” 
is de centrale figuur in 
Hotsjietonia. Hij stimuleert, is 
altijd enthousiast en houdt een 
oogje in het zeil. Hij en de andere 
bewoners bepalen samen de wijze 
waarop gespeeld wordt. 

Voor de bevers heeft Scouting een 
leuk tenue ontwikkeld, bestaande 
uit een rode blouse en een stoere 
baseballpet. Verder dragen de 
bevers een blauwe broek en 
natuurlijk de groen/bruine groeps-
das van de Trappers

Deskundige leiding

Deskundigheid en flexibiliteit van 
de leiding zijn een vereiste. 

Kader-leden binnen
scouting worden 
daarom uitgebreid 
getraind en gescreend.
Scouting kent in dat
verband een systeem
van erkenningen van
leiding.Voor de

programmainvulling maken de 
kaderledengebruik van profes-
sionele handboeken. Een hoge 
kwaliteit is daarmee gegarandeerd.

Geïntresseerd !! 

Kom dan gezellig een keer kijken 
en meedoen en of neem contact 
met ons op.

Opkomsttijd Bevers

Zaterdags van
 10:00 uur tot 11.30 uur

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. 

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

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. De verdeling 
is als volgt:

Bevers               5-  7 jaar
Welpen / Dolfijnen    7-11 jaar
Scouts (land /water)      11-15 jaar
Explorers             15-18 jaar
Loodsenstam  18 +
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