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scoutfit

kom kijken!

Scoutfit

De scoutfit wordt gedragen tijdens alle opkomsten. Deze bestaat uit een
scoutsblouse, 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 scoutsblouse is alleen te koop bij de ScoutShop van Scouting
Nederland. Een blouse bestellen kan via het internet. Als u de blouse liever wilt 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 scoutsspeltakteken,
het troepnaambandje, 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 bevestigd worden op de scoutfit.
Voor de juiste plaats op de blouse kunt u kijken op de afbeelding hieronder.
De plaats van het dasembleem is in de punt van de das. De punt van de
badge moet ongeveer 2,5 cm uit de rand van de das geplaatst worden.
Evenementenbadges zijn voor speciale gelegenheden en worden maximaal
een jaar gedragen.
Groepsdas

5. Evenementenbadge

1. Groepsnaambandje

6. Installatieteken
Scouting Nederland

2. Troepnaambandje

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 scouts

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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E-mailadres

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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Elke zaterdagochtend is het weer zover: de jongens en meisjes, in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar, van de scouts draaien dan hun opkomst
in ‘t Ekersnest. Onze speltak is te omschrijven als een gezellige, avontuurlijke en leerzame groep die elke week weer verrassende, originele en
uitdagende activiteiten onderneemt. Hierbij moet je denken aan echte
outdooractiviteiten zoals gps-tochten, abseilen, vuur stoken of vlotvaren,
maar ook aan opkomsten met sport en spel, toneel of koken.
Teambuilding en plezier hebben we bij alle activiteiten hoog in het
vaandel staan! Gedurende het jaar is er een aantal hoogtepunten zoals
weekendkampenen de scoutingwedstrijden. Daarnaast gaan we er in de
zomer een hele week met z’n allen op uit.
De Gaaientroep is opgedeeld in ploegen. Elke ploeg heeft een ploegleider
en een assistent-ploegleider. Door deze opzet wordt de zelfstandigheid vergroot en blijft het uitdagend voor zowel de jongere als de oudere scouts.
Het is in ieder geval elke week weer een feestje om bij de scouts te
draaien, dus kom eens kijken om dit te ervaren!

De Ekerstroep is een speltak voor jongens van de leeftijd van 11 tot en met
15 jaar. De opkomsten vinden op de zaterdagmiddag in de linkerkantvan
‘t Ekersnest plaats. We zetten gevarieerde en uitdagendeprogramma’s
neer, waarbij diverse scoutingtechnieken aan bod komen. Voorbeelden
van zulke activiteiten zijn vlotvaren op het kanaal, vuur stoken en daarop
ons eten bereiden, een hike lopen, abseilen in Duitsland, sport en spel,
creativiteit en tal van andere activiteiten.
Enkele keren per jaar houden we een weekendkamp, waarbij we in tenten
overnachten. In de zomer hebben we ook een kamp van acht dagen, in
Nederland of het buitenland. Tijdens het zomerkamp bouwen de scouts
hun eigen keuken met palen en touw, zetten hun eigen tent op en koken
zelf hun maaltijd. De Ekerstroep is verdeeld in ploegen. Elke ploeg heeft
zijn ploegleider en assistent-ploegleider: zo leren ze zelfstandigwerken.
Heb je deze tekst gelezen en denk je “Dat is wat voor mij!”, kom dan
gezellig eens een opkomst kijken!

De meidenspeltak bij de scoutsleeftijd heet de Prinses Margriettroep.
De troep bestaat uit meiden van 11 tot en met 15 jaar die op zaterdag
middag hun opkomst draaien in de rechterkant van het gebouw Orpidow.
We maken veel lol met pionieren, knutselen of hiken. Ook doen we veel
spelletjesof echte scoutingactiviteiten als abseilen en tokkelen.
De Prinses Margriettroep is verdeeld in ploegen, waarbij iedere ploeg een
eigenploegleider en assistent-ploegleider heeft. De opkomsten worden
meestal door de leiding georganiseerd, maar soms ook door het kader,
dat bestaat uit alle (assistent-)ploegleiders. Wanneer deze meiden op
kamp gaan, slapen ze in tenten. In de zomer gaan ze er een hele week op
uit en door het jaar heen houden ze weekendkampen van één of twee
nachten lang.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je dit allemaal zelf ervaren?
Kom dan eens een opkomst meekijken!

opkomsttijd

zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur

opkomsttijd

zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

opkomsttijd

zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

contact

gaaientroep@sw3lbp.nl

contact

ekerstroep@sw3lbp.nl

contact

prinsesmargriettroep@sw3lbp.nl

Opening en sluiting

De scouts openen aan het begin van hun opkomst bij hun eigen
vlaggenmast
. Eén van de ploegleiders en/of zijn of haar assistentploegleiderhijsen de vlag en zeggen of lezen de wet voor. Dan is de
opkomstofficieelgeopend en kan het programma van start gaan.
Aan het einde van de opkomst wordt de vlag weer naar beneden gehaald
om de opkomst officieel te sluiten.

De wet

De scoutingwet moet op ieder moment kunnen worden opgezegd en
toegepast. De scoutingwet luidt:
“Een scout trekt er samen met de anderen op uit om de wereld te
ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk,
vriendelijk en zet door. Een scout is trouw, waardebewust en zorgt
goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.”

WWW.SW3LBP.NL

Installatie

Tijdens de installatie tot scout staan alle scouts in carré voor de leiding. De
scout die geïnstalleerd gaat worden, legt zijn/haar linkerhand op de Nederlandse vlag en zegt de belofte op of zegt deze na. Daarna krijgt de scout alle
badges op het scoutfit gespeld. Je bent nu een echte scout van de troep!

De belofte

De belofte wordt door de scout nagezegd tijdens de installatie.
De belofte luidt:
“Ik beloof mijn best te doen (met behulp van God) een goede scout
te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de
scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie kunnen op mij rekenen.”
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