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Ontdek scouting!
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren
op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze
hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect
te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op
een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte
om te ontdekken en te leren.
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van
Nederland en heeft 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en
25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100
Scoutinggroepen.
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Over scouting Die Robben
Scouting Die Robben is opgericht op 1 juni 1959. In al die tijd hebben we
vaak meegedaan aan regionale en landelijke activiteiten zoals de Regio
Scouting Wedstrijden, Landelijke Scouting Wedstrijden, Nationale-,
Europese- en Wereld Jamboree. Er zijn ook leden binnen de groep actief
in de organisatie van nationale en internationale evenementen. Op dit
moment zijn er ongeveer 75 leden lid van scouting Die Robben. De leden
zijn onderverdeeld in:
•
•
•
•

De Welpen (7-11 jaar)
Scouts (10-15 jaar)
Explorers (14-17 jaar)
Stam: plus-scouts (18+) en leidinggevenden

Groepsnaam
Onze groep heet ‘Die Robben’. Die naam stamt van een zandplaat in de
vroegere Zuiderzee, vlak onder het voormalige eiland Wieringen. Op die
zandplaat kon je zeehonden vinden en daarom noemden ze die de
‘Robbenplaat’. Nu bestaat die zandplaat niet meer. In 1930 was de
Wieringermeerpolder drooggemalen en heeft men op de plek van die
plaat een groot bos aangelegd: Het Robbenoordbos! Zo leeft de naam van
de zandplaat dus voort en sinds 1959 ook in de naam onze groep.
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Voor wie is deze scoutinggroep bedoeld?
De leden van de groep komen uit
Wieringerwerf en omgeving. Onder de leden
verstaan we jeugdleden, leiding en bestuur.
De groep is een gemengde groep jongens en
meisjes en richt zich niet op een bepaalde
godsdienst of achtergrond.
Ons eigen clubhuis
Ons eigen clubhuis staat in Wieringerwerf
naast de voetbalvelden van D.W.O.W. en de
schietvereniging. Het officiële adres is Pr. Irenestraat 19b.
Waarom dragen leden van scouting een uniform?
Bij Scouting dragen we het uniform volgens de regels van Scouting
Nederland. Maar waarom eigenlijk? Veel mensen zeggen dat het uniform
militaristisch aandoet, maar niets is minder waar. Wij dragen het uniform
in de eerste plaats vanuit de letterlijke betekenis van het woord
“uniform”. Uniform betekent “gelijk”: de gelijke kleding zorgt ervoor dat
verschillen tussen mensen (rijk en arm, cultuur en geloof) niet meer
zichtbaar zijn, iedereen is GELIJK.
Over onze organisatie
Het bestuur van onze groep bestaat uit 2 delen:
• Het groepsbestuur en de groepsraad gaan over het scoutingspel in de
groep van de vereniging.
• De roerende en onroerende goederen zijn ondergebracht in een
groepsstichting met een eigen bestuur.
Ons leidingteam en bestuur zijn altijd vol enthousiasme en geheel
vrijwillig bezig voor de groep. Onze organisatie kan niet zonder deze
vrijwilligers, die alles voor onze gezamenlijke hobby doen. Vele handen
maken licht werk. Dat geldt ook bij onze groep. Daarom zijn wij altijd op
zoek naar enthousiaste personen voor zowel leiding als het bestuur of
personen die af en toe wat klusjes willen doen. Als u ook tot deze groep
vrijwilligers wilt behoren, neemt u dan contact op met een van de
bestuursleden. In dit informatieboekje treft u alle contactadressen op de
laatste pagina aan.
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Welpen
Ben je tussen de 7 en 11 jaar? Jij boft! Bij de Welpen spelen jongens en
meisjes samen. Bij onze groep spelen Welpen volgens het verhaal van het
Jungleboek. Welpen kiezen hun eigen avontuur.
Yalahiii! Akela roept. Het is wolventaal voor
“Kom, laten we gaan jagen!”. Welpen zijn
jonge wolven. Akela is de oude grijze wolf.
Hij roept de Welpen. “Verzamelen bij de
grote raadsrots!” Welpen gaan dan samen op
jacht in de rimboe. Ze beleven er allerlei
avonturen. Soms steken ze zelfs de
Waingoenga-rivier over. Die stroomt achter
de grote raadsrots. Ze leren veel over de
rimboe van Baloe, de bruine beer. Bagheera,
de zwarte panter, is de beste jager van de
rimboe. Hij kent alle sporen en sluipt als de
beste. De oude olifant Hathi kan mooi vertellen. Hij is wel honderd jaar
en heeft veel meegemaakt. En er zijn nog veel meer dieren waar de
Welpen graag iets van leren. Er is een boek over de rimboe. Het is het
verhaal van Mowgli, een jongetje. Hij is verdwaald in de rimboe. Gelukkig
neemt Raksha de wolf hem op in haar nest. Mowgli groeit op bij de
welpen. Het boek heet Jungleboek. Het is geschreven door Rudyard
Kipling.
Opkomst:
De Welpen hebben elke vrijdag van 18:45 tot 20:45 uur opkomst in het
clubhuis van scouting Die Robben. Van de ouders wordt verwacht dat ze
de (welpen) kinderen bij het clubhuis ophalen.
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Scouts
De Scouts van Scouting Die Robben zijn tussen de 10 en 15 jaar. Elk jaar
vliegen de Welpen van 10 jaar in september over naar de Scouts. De
scouts die 15 zijn vliegen tijdens dezelfde opkomst over naar de
Explorers. Enige tijd later worden de nieuwe scouts tijdens een opkomst
of een kamp geïnstalleerd.
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De opkomsten hebben een zeer gevarieerd programma. Er zijn zowel
binnen- als buitenactiviteiten, bijv. pionieren, kaart lezen, smokkelspel,
kompas hanteren, looptechnieken, dasring knopen, solderen, koken,
knutselen, grondvuur, tent opzetten, etc. Elke opkomst start met het
hijsen van de vlag. Dit wordt gedaan door twee scouts die deze avond
vlaggenwacht zijn. Aan het eind van de
opkomst laten zij de vlag ook weer
zakken.
Het seizoen begint met een
openingsavond. In oktober is de JOTA.
Tijdens deze speciale opkomst worden
veel activiteiten gedaan wat met
communicatie te maken heeft. Dat gaat
o.a. via een zender en een hele hoge
antenne of met portofoons maar ook op
andere manieren.
Kampen
In de winter houden we een winterkamp. De Scouts trotseren dan de kou,
maar hoeven gelukkig niet buiten te slapen. We gaan met elkaar
schaatsen op een kunstijsbaan.
Ook gaan we naar de regiowedstrijden, waar een heel weekend wordt
gestreden om de eerste plaats.
Het zomerkamp wordt elk jaar gehouden tijdens het Hemelvaartweekend.
We vertrekken woensdagavond naar een kampeerterrein en komen moe
maar voldaan zondagmiddag weer terug. De opkomsten voorafgaande aan
dit kamp, staan dan volop in het teken van het kamp.
Opkomst:
De Scouts hebben elke vrijdag van 18.45 tot 20.45 uur opkomst in het
clubgebouw van scouting Die Robben.

---------------------------------------------------------------------------

Explorers
Wilde ideeën? Grootse plannen? Verborgen talenten? Bij de Explorers kun
je aan de slag. Handen uit de mouwen voor de spannendste etappe in de
ontdekkingsreis van Scouting. Iedereen tussen de 14 en 17 jaar kan
Explorer worden.
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Explorers hebben het zelf voor het zeggen. Ze maken samen plannen. Ze
bepalen hun eigen avontuur. Daarom is geen dag hetzelfde. Van zeezeilen
tot zingen, van pokeren tot abseilen en gezellig bij het vuur zitten in
dezelfde vakantie. Je eigen mok uit berkenhout hakken. Samen met een
groep in Zuid-Afrika een milieuproject opzetten via Internet. Niets is
onmogelijk. Avontuur is het onbekende verkennen. Daar ligt de grootste
uitdaging. Bij de Explorers krijg je de ruimte om je eigen talenten te
ontwikkelen. Kansen genoeg. Het is aan jou om ze te benutten.
Explorers zijn oud en wijs genoeg. Leiding heb je niet meer nodig.
Begeleiding kan nog wel handig zijn. Van begeleiders mag je dus best wat
verwachten. Niet dat ze je bezighouden. Geen
voorgekookte activiteiten. Wel dat ze je net
dat laatste zetje geven. Dat ze je een goede
reden geven om uit je luie stoel te komen. En
een beetje hulp als het plan dreigt te
stranden. Een goede begeleider doet actief
mee.
Opkomst:
De Explorers hebben elke vrijdag van 21:00
tot 23.00 uur opkomst in het clubhuis van
scouting Die Robben.
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Stam
Als plus-scout of stamlid ben je buitengewoon lid van Scouting
Nederland. Je bent dan 18 jaar of ouder, hebt geen vaste
Scoutingfunctie, maar je bent eventueel inzetbaar als je dat wilt.
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten die we met de hele groep doen.
Sommige stamleden helpen ook bij regionale, landelijke of zelfs
internationale activiteiten en kampen.
Bij Die Robben bestaat de stam uit de plus-scouts en het leidingteam.
Samen proberen zij tegelmatig een activiteit af te spreken. High tea,
spelletjesavond, filmavond, een looptocht… heel gevarieerd.
Opkomst:
De Stam heeft regelmatig een opkomst, meestal op zaterdagavond.
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Lid worden en contact met scouting
Ben je enthousiast geworden? Je kunt twee keer gratis bij de opkomsten
komen kijken. Graag wel eerst even contact opnemen met het
leidingteam van de desbetreffende speltak, zodat zij rekening kunnen
houden met jouw deelname. Voor sommige leeftijdsgroepen is er een
wachtlijst.
Bij de tweede gratis opkomst krijg je een inschrijfformulier mee, dat
volledig ingevuld kan worden ingeleverd bij het leidingteam. Er zijn
natuurlijk wel kosten verbonden aan het lidmaatschap. Op dit moment
bedraagt de contributie voor alle leden € 27,50 per kwartaal. Afhankelijk
van de ontwikkelingen c.q. kosten kan de contributie wijzigen. Met deze
inschrijving word je ook meteen lid van
Scouting Nederland. Dit is de grootste
jeugd- en jongerenvereniging van
Nederland en biedt vele voordelen. Je
krijgt o.a. je eigen Scoutcard, vier keer per
jaar Scouting Magazine, je kunt deelnemen
aan nationale en internationale
Scoutingactiviteiten en kunt met korting
bestellen bij de Scoutshop
(www.scoutshop.nl).
Wil jij je aanmelden of wil je meer
informatie over scouting Die Robben, dan kun je contact opnemen met
een van de contactpersonen achterop dit boekje of een email sturen naar
info@dierobben.nl. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de
inschrijving.
Verzekering:
Indien uw kind mee op kamp gaat, dient u als ouder/verzorger zelf voor
een reisverzekering te zorgen.
Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient schriftelijk te
geschieden bij de ledenadministratie (Menno Hoekenga). Dit mag ook per
e-mail. Opzeggingen na de eerste dag van het nieuwe kwartaal, worden
bij het volgend kwartaal uitgevoerd.
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Contactpersonen Scouting 2017
Naam en functie
Marco Plieger
penningmeester
Daniël de Valk
voorzitter

Telefoon
06 34308577

e-mailadres
penningmeester@dierobben.nl

06 55780409

voorzitter@dierobben.nl

Helma Palar
secretaris
Menno Hoekenga
Gegevensbeheerder
Chantal Heijnen
teamleider welpen
Menno Hoekenga
teamleider scouts
Daniël de Valk
teamleider explorers
Tim de Jager
stamcorrespondent
Annemieke Zuiker
vertrouwenspersoon

0227 822520

secretaris@dierobben.nl

0227 821080

gegevensbeheerder@dierobben.nl

06 27403274

chantal@dierobben.nl

0227 821080
06 27117063
06 55780409

menno.hoekenga@dierobben.nl

06 12565212

tim.jager@dierobben.nl

0229 725039

vertrouwenspersoon@dierobben.nl

daniel.devalk@dierobben.nl

We zijn ook te vinden op internet: www.dierobben.nl
Algemene informatie over scouting: www.scouting.nl
Bestellen van scoutingartikelen: www.scoutshop.nl

