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scoutfit

kom kijken!

Scoutfit

De scoutfit wordt gedragen tijdens alle opkomsten. Deze bestaat uit een
beverblouse, een groepsdas, diverse badges en een blauwe broek. De
broek mag een spijkerbroek zijn, als hij maar blauw is en tegen een stootje kan. De beverblouse is alleen te koop bij de ScoutShop van Scouting
Nederland. Een blouse bestellen kan via het internet. Als u de blouse
lieverwilt passen, dan kunt u ook langsgaan bij één van de verschillende
ScoutShops. Kijk voor locaties en openingstijden op: www.scoutshop.nl.
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Bij onze eigen groepsscoutshop (www.sw3lbp.nl/groepsscoutshop.html)
kunnen de volgende artikelen worden aangeschaft: de groepsdas, het
dasembleem, de dasring, het installatieteken, het beverspeltakteken, het
kolonienaambandje, het groepsnaambandje en de regiobadge.

Neem eens vrijblijvend een
kijkje bij onze scoutinggroep
en beleef plezier, gezelligheid
en misschien wel avontuur!

badges op de scoutfit

Na de installatie moeten de badges op de scoutfit bevestigd worden. Voor de
juiste plaats op de blouse kunt u kijken op de afbeelding hieronder.
De plaats van het dasembleemis in de punt van de das. De punt van de
badge moet ongeveer 2,5
cmuit
de randscoutfit
van de das geplaatst worden.
Het
bever
Evenementenbadges zijn voor speciale gelegenheden en worden maximaal
een jaar gedragen.
Groepsdas

5. Evenementenbadge

1. Groepsnaambandje

6. Installatieteken
Scouting Nederland

2. Kolonienaambandje

stamhut
Hortastam 1
hortastam 2

Het kampvuurtheater
vuurstookplaatsjes
de Kleine kampvuurkuil

Apeldoorn is met zijn bosrijke omgeving een prachtige locatie voor een
scoutinggroep. Aan de westrand van Apeldoorn staan in het bos vijf blokhutten waarin de twaalf speltakken die onze groep rijk is elk weekend hun
scoutingactiviteiten ondernemen.

3. Regiobadge
4. Speltakteken bevers

contactgegevens
Contactpersoon
Telefoonnummer
Blauwe broek

TIP!
Om de badges en de blouse
niet te veel te beschadigen,
kunt u ze beter met naald
en draad dan met lijm
bevestigen
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Onze scoutinggroep heeft al een lange scoutingtraditie. Ze is het resultaat
van een fusie tussen twee groepen die op hetzelfde terrein zaten. Eén van
beide was zelfs de oudste groep in Apeldoorn, opgericht in 1931.
Met het toenemen van de leeftijd van de jeugdleden neemt de leiding
geleidelijkaf en de zelfstandigheid toe. Op deze manier biedt scouting een
plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de
persoonlijkheid. Onze groep is een bloeiende en groeiende groep die meegaat met haar tijd! Saamhorigheid en teamwerk staan bij ons in Apeldoorn
nog steeds hoog in het vaandel.
Kortom, er valt ook voor jou altijd wel iets te beleven bij onze groep.
Kom ook eens langs. Het adres is Jachtlaan 4-6, Apeldoorn.
Of neem anders eens een kijkje op de website.

JACHTLAAN 4-6 • APELDOORN • WWW.SW3LBP.NL
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Wat is scouting?

De bevers zijn de jongste scouts die er op onze groep rondlopen. De
jongens en meisjes van de ochtendkolonie zijn op zaterdagochtend met
hun leiding druk bezig met knutselen en spelletjes, maar ook met echte
scoutingactiviteiten, zoals broodjes bakken boven een kampvuur. We
hebben samen met de middagkolonie ons eigen gebouw in het dorp
Hotsjietonia (dat toevallig ook Hotsjietonia heet). Hier komen op zaterdag
veel themafiguren op bezoek.
Met Professor Plof doen we proefjes, Rozemarijn weet alles over eten,
StanleyStekker is de techneut van het stel en er zijn nog veel meer
figurendie ons van alles kunnen leren! Een paar keer per jaar gaan we
met de bevers uit logeren en blijven dan één, en met zomerkamp zelfs
twee nachtjes op scouting slapen. Er wordt aan de bevers op speelse
wijze uitgelegd wat scouting is en het belangrijkste is dat we veel plezier
met elkaar maken. We zouden het hartstikke gezellig vinden als je een
keertje bij ons komt kijken!

Elke zaterdagmiddag is het een drukte van jewelste in Hotsjietonia: dan
heeft de middagkolonie namelijk opkomst. Vaak komt er een themafiguur op bezoekwaar we dan samen leuke dingen mee gaan doen. Rozemarijn vertelt ons alles over groente en fruit, maar weet ook veel van
planten. Met Bas Bos maken we in de herfst altijd een mooie wandeling in
het bos, waar hij dan vertelt wat we daar allemaal zien. Met Stanley Stekker gaan we hutten maken of bouwen we met palen een schommel. Ook
leert hij ons hoe we een broodje moeten bakken boven een kampvuur!
Twee keer in het jaar hebben we een weekendkamp en blijven we
een nachtje slapen op scouting. En in de zomervakantie gaan we op
zomerkamp! Dan slapen we met alle bevers en de leiding twee nachtjes
in een ander gebouw ergens in Nederland.
Verder doen we nog heel veel andere leuke spelletjes en maken we er
iedere middag een feestje van. Kom jij ook bij ons spelen?

opkomsttijd

zaterdagochtend 09.30 - 11.45 uur

opkomsttijd

zaterdagmiddag 14.00 - 16.15 uur

contact

ochtendkolonie@sw3lbp.nl

contact

middagkolonie@sw3lbp.nl

Opening en Slutiing

Als de bevers aankomen bij hun blokhut Hotsjietonia, hangt de bevervlag al uit. Als alle bevers er zijn, wordt er geopend. Alle kinderen staan in
een kring en zingen samen met de leiding hun openingslied.
Na het zingen van het openingslied begint de opkomst pas echt!
Om de opkomst af te sluiten zingen de bevers ook een sluitingslied.

De Wet
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Tijdens het openen wordt de beverwet voorgezegd. De beverwet luidt:
“Ik ben een bever. Wat bevers doen, doen we samen.”

installatie

Als je een paar weken meegekeken hebt bij de bevers, wordt het tijd om
geïnstalleerd te worden. Het is dan een speciale dag, want vanaf die dag
hoor je er helemaal bij! De installatie is daarom ook een groot feest bij de
bevers. Maar wat gebeurt er allemaal bij een installatie?
Tijdens de installatie staan alle bevers in een halve cirkel en de leiding
legt dan de wet uit aan de bevers, zodat iedereen snapt wat de beverwet
precies betekent. Daarna komen de bevers die geïnstalleerd gaan worden
naar voren. Je geeft de leiding een linkerhand en zegt de belofte na.
Dan krijg je van de leiding alle badges op je blouse gespeld. Je bent nu
een echte bever van de beverkolonie!

WWW.SW3LBP.NL

De belofte

Tijdens je installatie zeg je de belofte op. De belofte hoef je niet uit je
hoofd te leren, maar wordt door de leiding voorgezegd. De belofte luidt:
“Ik beloof mijn best te doen een goede bever te zijn,
samen te spelen en samen te delen.”
Versie: 15-09-13 - RH/KH
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Scouting is in 1908 begonnen, toen Lord Baden-Powell in Engeland een
jongenskamp organiseerde en daar een boek over schreef. Zijn ideeën
sloegen erg aan en de padvinderij (die nu scouting heet) groeide snel.
Tegenwoordigzijn er wereldwijd ongeveer 32 miljoen scouts.
In Nederlandhebben we 100.000 scouts en in tegenstelling tot vroeger
zijn dat zowel jongens als meisjes. Er zijn in Nederland 1100 scoutinggroepen. Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijds
besteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.
Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of
politieke overtuigingeen veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt. Een scoutinggroep
is verdeeld in speltakken, wat niet meer is dan een verdeling in leeftijd,
vergelijkbaar met de groepenop school.

