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Inleiding

Scouts beleven vele en machtige avonturen, maar zijn thuis soms niet 
zo spraakzaam. Ouders moeten vaak gissen, wat hun kinderen 
vandaag weer voor varkentjes hebben gewassen voordat ze deze 
vakkundig aan het spit regen en verorberden. Ook de organisatie van 
Scouting Oisterwijk als groep en van de speltak waarvan uw kind lid is, 
blijft dikwijls onduidelijk. Dat er daarnaast een Scouting Nederland 
bestaat is maar bij enkelen bekend.

Dit boekje probeert over een aantal van de genoemde kwesties wat 
opheldering te geven. 

In de eerste plaats kunt u met vragen en voor informatie altijd terecht 
bij de leiders van de speltak waar uw kind lid van is. Desgewenst kunt 
u ook contact opnemen met de bestuursleden van Scouting Oisterwijk 
(zie de contactgegevens achter in dit boekje).

Een deel van de contributie die u voor uw kind betaalt wordt door onze 
penningmeester overgemaakt naar de landelijke organisatie, Scouting 
Nederland, die hiermee onder meer de publiciteit verzorgt, contacten 
onderhoudt met de politiek en ons als lokale Scoutinggroep 
ondersteunt met informatie over complexe onderwerpen zoals wet- en 
regelgeving. Tevens verschijnt vanuit Scouting Nederland een aantal 
malen per jaar een informatieblad met activiteiten, verhalen, 
enzovoorts, speciaal gericht op de verschillende leeftijdsgroepen.

Ten slotte dit: Scouting is een vrijwilligersorganisatie. Dankzij de niet 
geringe inzet van enthousiaste mensen kunnen we uw kind 
onvergetelijke ervaringen bieden. Voor veel kinderen zullen deze 
ervaringen van vormende waarde in hun leven blijken te zijn. Naast uw 
altijd welkome vragen en opbouwende kritiek zal uw getoonde 
belangstelling voor en eventuele hulp aan de groep of speltak 
bijzonder gewaardeerd worden. Wij kunnen altijd ouders gebruiken ter 
ondersteuning van bijvoorbeeld activiteiten, bestuurswerkzaamheden 
en andere klussen. Dat betekent niet dat u als ouder elke week druk 
bezig bent met Scouting, maar dat we u bijvoorbeeld zo nu en dan 
voor iets mogen bellen. U zou er ons een geweldige dienst mee 
bewijzen!

Verder hebben we een eigen website: www.scoutingoisterwijk.nl. Kom 
gerust eens een kijkje nemen!
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Algemeen

Scouting algemeen

Scouting is een wereldwijde organisatie die activiteiten aanbiedt aan 
jongeren vanaf 5 jaar. ‘De wereld om zich heen ontdekken’ is één van 
de motto's waarmee actieve programma's worden samengesteld, 
gebaseerd op interessevelden als buitenleven, ontdekken, 
expressiviteit, samenwerking en sport en spel.

In 1908 werd in Groot-Brittannië Scouting opgericht door Robert 
Baden-Powell. Eerst enkel voor jongens (Scouting for Boys), maar al 
snel ook voor meisjes (Guiding for Girls). In Nederland werd de eerste 
Scoutinggroep in 1910 opgericht, met succes, getuige de Wereld 
Jamboree in Vogelenzang in 1937. 

Scouting is met ruim 32 miljoen leden in zo’n 150 landen de grootste 
jeugd- en jongerenorganisatie in de wereld. In Nederland zijn er 
ongeveer 120.000 leden, verdeeld over zo’n 1300 groepen. 
Om ervoor te zorgen dat al deze leden elke week weer opnieuw leuke 
bijeenkomsten hebben, zorgen ongeveer 20.000 vrijwilligers ervoor dat 
dit mogelijk is.

Scouting Oisterwijk lijkt in dat opzicht maar een kleine organisatie; een 
kleine vijfentwintig (bege)leiders zorgen, naast het bestuur en enkele 
andere vrijwilligers (verhuur blokhut, klussen, tuinonderhoud, contact 
gemeente) voor het reilen en zeilen van onze groep. De meeste van 
deze vrijwilligers hebben zelf als kind ook bij de Bevers, Esta’s, Scouts 
en/of Explorers gezeten en de daar ontstane vriendschappen zorgen 
voor een gezellige club gedreven mensen.

Omdat het heel moeilijk is om dezelfde activiteiten aan te bieden aan 
Scouts van 5 tot 21 jaar, is een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen, 
de zogenaamde speltakken. Ook zijn er speciale water- en 
luchtgroepen voor Scouts die daarin meer zijn geïnteresseerd dan in 
Scouting op het land.
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De verschillende speltakken zijn:

5-7 jaar  Bevers   (gemengd)
7-10 jaar  Welpen   (jongens)
7- 10 jaar  Kabouters  (meisjes)
7-10 jaar Esta's   (gemengd)
10-14 jaar Verkenners  (jongens)
10-14 jaar Gidsen    (meisjes)
10-14 jaar Scouts   (gemengd)
14-18 jaar Rowans  (jongens)
14-18 jaar  Sherpa's  (meisjes)
14-18 jaar Explorers  (gemengd)
18-23 jaar Pivo’s    (gemengd)
5-19 jaar Blauwe Vogels  (gemengd)

De Blauwe Vogels is een speltak voor kinderen met een verstandelijke 
beperking waarbij er geen strikte leeftijdsgrens wordt aangehouden 
voor de leden, maar waar wordt gekeken hoe het lid in de groep past.

Bij Scouting Oisterwijk draaien we de volgende speltakken: Bevers, 
Esta’s, Scouts, Explorers, Pivo’s en Blauwe Vogels.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Contributie en lidmaatschap

De contributie bedraagt € 90,- per lid per jaar. Onze penningmeester 
probeert dit bedrag eind oktober af te schrijven. Dit wordt vooraf niet 
bekend gemaakt.

Verder zijn er door het jaar heen nog één of meer kampen. De kosten 
daarvan zijn echter afhankelijk van de plaats, de duur van het kamp en 
natuurlijk van de speltak. Voor de meeste speltakken ligt de prijs van 
het zomerkamp doorgaans op € 75,-. Een kamp voor de Explorers 
naar het buitenland kan echter soms 
€ 100,- à € 150,- gaan kosten.

Een aspirant-lid kan drie keer komen meedraaien om te kijken wat 
Scouting precies inhoudt en of hij/zij het leuk vindt. Daarna moet er 
een inschrijfformulier worden ingevuld en wordt er contributie in 
rekening gebracht. Bij het beëindigen van het lidmaatschap gedurende 
het seizoen is geen restitutie van contributie mogelijk. Beëindiging van 
het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Ziektekosten / WA-verzekeringen

Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij géén 
ziektekostenverzekering lopen voor de leden.
Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat we een arts moeten 
raadplegen, dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op uw 
eigen ziektekostenverzekering. In deze gevallen zal de leiding van de 
groep zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mocht door toedoen van uw kind schade ontstaan aan het gebouw of 
aan materialen van Scouting Oisterwijk, dan zal de leiding ook contact 
met u opnemen en de schade op uw WA-verzekering verhalen.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Uniform 

Bij Scouting draagt iedereen die geïnstalleerd is een uniform. Dit wordt 
gedragen bij Scouting omdat zo iedereen hetzelfde aanheeft en omdat 
mensen zo kunnen herkennen dat wij één groep zijn. 
Een uniform bestaat uit een blauwe broek, blouse, das en dasring.
Elke speltak heeft een andere kleur blouse. De Esta’s hebben een 
groene blouse, de Scouts hebben een beige blouse, de Explorers en 
Pivo’s hebben een oranje/brique blouse en de Blauwe Vogels hebben 
een blauwe blouse. Als uitzondering op de andere groepen dragen de 
Bevers een rode trui.
De kleuren van de blouses/trui zijn in Nederland overal hetzelfde. Wat 
niet hetzelfde is, is de kleur van de das. Die is bij elke groep anders. 
Wij hebben een blauwe das met een gele rand. Deze das wordt door 
Scouting Oisterwijk zelf gemaakt en is bij de leiding te bestellen.

Elke geïnstalleerde Scout draagt altijd het installatieteken van Scouting 
Nederland, het speltakteken van de speltak waar de Scout bij zit en 
een groepsnaambandje van de groep waarvan de Scout lid is. Deze 
worden dan ook door de leiding verstrekt bij de installatie van een 
Scout. 

Alle andere delen voor het uniform kunnen Scouts los kopen of 
verdienen zoals bij insignes. Insignes zijn afbeeldingen die iets 
betekenen. Er is bijvoorbeeld een kookinsigne. De Scouts gaan zich 
dan een aantal weken samen met de leiding bezig houden met dit 
onderwerp. Ze moeten bijvoorbeeld een keer boodschappen doen, 
koken, een recept maken en iets lekker bakken.

Wanneer dit achter de rug is, krijgen de kinderen van hun leiding een 
insigne voor op hun blouse. Zo kunnen ze aan hun ouders, maar ook 
aan andere leden en speltakken laten zien dat ze zich hebben verdiept 
in dit onderwerp. Je hebt tientallen insignes voor verschillende 
speltakken. 

Omdat er vaak onduidelijkheid is over het uniform en vooral over welke 
insignes waar horen te zitten is dat hieronder uiteengezet:

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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1. Installatieteken van Scouting Nederland (lelie)
2. Speltakteken van de speltak
3. Nederlands vlaggetje 
4. Groepsnaambandje
5. Regio-insigne
6. Patrouilleteken (wit met blauw met afbeelding van een dier)
7. Patrouillelint 
8. Behaalde vaardigheidsinsignes (zoals de driehoek met kampvuur of  
    vijfhoekige insignes)
9. Evenementen- of herinneringsbadges aan evenementen (zoals een 
    hike, zomerkamp, RSW e.d.) 

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Installatie

Het opnemen van nieuwe leden in de speltak, gebeurt met een officiële 
installatie.
De installatie is een ceremonie waarin het kind zegt bij de speltak te 
willen behoren en zich hiervoor in wil zetten. Dit doet hij of zij door voor 
de leiding en de groep een belofte en een wet op te zeggen. Ouders, 
verzorgenden en/of overige familieleden zijn dan altijd van harte 
welkom om de installatie bij te wonen. Wanneer dit is gebeurd, krijgt 
het kind het insigne van Scouting Nederland en het speltakinsigne. Het 
kind hoort nu officieel bij de groep.

Scoutshop

De Scoutshop is de winkel van Scouting Nederland, waarbij uniformen 
en toebehoren, maar ook zakmessen, tenten, rugzakken, etc. kunnen 
worden gekocht. De Scoutshop bestaat uit een postorderbedrijf en een 
aantal verkooppunten in Nederland. De Scoutshop heeft in de buurt 
van Oisterwijk onder andere winkels in Eindhoven en Breda. Voor 
adressen, telefoonnummers en eventuele bestellingen raden wij u aan 
om op www.scoutshop.nl te kijken.

Vakantie

Net zoals andere verenigingen heeft ook Scouting Oisterwijk vakantie. 
Deze vakanties lopen in het algemeen parallel aan de schoolvakanties. 
Per speltak verschilt het of er in een vakantieweek opkomst is. De 
leiding van de betreffende speltak informeert u ruim van tevoren 
wanneer er geen opkomst is.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Algemene regels en voorwaarden

• Iedereen komt in principe altijd in uniform. Een uniform bestaat 
uit: een blauwe broek, blouse, das en dasring. De leiding van 
een speltak kan hiervan afwijken en zij zullen het lid dan 
hierover ook informeren. Het is aan te raden om de 
uniformdelen te merken.

• Bij de Bevers, Esta’s, Scouts en Blauwe Vogels heeft niemand 
snoep of ander eten en drinken bij zich.

• Het is bij de Scouts, Explorers en Pivo’s toegestaan wanneer 
de activiteit dit toelaat een zakmes bij zich te hebben, zolang 
er op een goede manier mee omgegaan wordt.

• Scouting Oisterwijk is nooit aansprakelijk voor het verlies of de 
beschadiging van kostbaarheden, kleding en andere 
eigendommen. Wij raden aan geen kostbaarheden mee te 
nemen of geven naar de Scoutingbijeenkomsten.

• Hoewel de leiding, in het algemeen, bereid is om op kampen 
en weekenden op uw instructies medicijnen toe te dienen, kan 
de betreffende persoon nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele gevolgen na een vergissing op dit gebied. 

• Wanneer een lid niet naar een bijeenkomst van zijn speltak 
kan komen, dient het zich af te melden bij zijn leiding.

• Gebruik van drugs is bij ons ten strengste verboden. Leden die 
tijdens bijeenkomsten drugs gebruiken zijn niet meer welkom 
bij Scouting Oisterwijk. Ook worden de ouders ingelicht bij een 
dergelijke overtreding van onze huisregels.
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• Het is toegestaan voor leden van 16 jaar en ouder om met 
mate alcoholische drank te nuttige, mits de eigen leiding 
aanwezig is en dit goedkeurt. De leiding bepaalt hiervoor de 
maximale hoeveelheid en hier dient iedereen zich aan te 
houden.

• Leeftijd leden en overvliegen. De richtlijn binnen scouting 
Oisterwijk is dat schooljaren worden aangehouden bij de 
leeftijdsbepaling. 
Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt voor een 
individu op de leeftijdsgrens als de volledige leiding van beide 
betrokken speltakken het eens is. 
Het bestuur hoeft niet akkoord te zijn, zij worden wel op de 
hoogte gehouden.
(voorbeeld: bij aanvang van het schooljaar dat een kind 11 is, 
tot het schooljaar dat het 14 is, mag een kind bij de scouts)

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Speltakken

Bevers

De jongste speltak binnen scouting is de Bevers, met jongens en 
meisjes van 5 tot 7 jaar. Vanaf september 2009 is deze groep na een 
stop van enkele jaren weer bij scouting Oisterwijk te vinden.

Spelenderwijs leggen we de basis van scouting: We koken samen, 
knutselen, stoeien en ruimen natuurlijk ook samen op. Wij gaan ook 
graag naar buiten waar we spelletjes doen en hutten bouwen.
Zelfstandigheid, samenwerken en zelf iets oplossen: tijdens het spelen 
bij de Bevers gaat het allemaal vanzelf. Door fantasie & creativiteit 
kunnen de Bevers bergen verzetten!

De activiteiten vinden plaats in en rondom het huis van Lange Doener, 
genaamd Hotsjietonia. Samen met nog andere bewoners van 
Hotsjietonia beleef je iedere bijeenkomst weer andere avonturen

De bijeenkomsten vinden iedere zaterdag plaats van 14.00-16.00 uur 
op de blokhut.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Esta’s

Esta’s zijn jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar oud. Ze maken iedere 
zaterdag met het grootste gemak verre reizen. Over de grens, of terug 
in de tijd. Ze beleven samen met de andere Esta’s en de leiding de 
wildste avonturen!

Maar wat doen de Esta’s nu eigenlijk? Leuke spelletjes die iedereen bij 
Scouting wel eens doet, zoals spannende spelen in de bossen, 
knutselen, figuurzagen, speurtochten lopen, koken en bakken, sporten, 
hutten bouwen, toneelspelen, geheimschrift maken, kampvuur en nog 
veel meer. Dingen waar iedereen zijn fantasie en energie in kwijt kan!

Aan het einde van het jaar gaan we met alle Esta’s op kamp. We gaan 
dan bijna een week naar een andere blokhut en we laten vader en 
moeder lekker thuis. We gaan dan de hele week alleen maar leuke 
dingen doen. Je leert elkaar goed kennen en beleeft avonturen die je 
nooit meer vergeet. ’s Avonds blijven we lang op want dan kunnen we 
nog zingen, moppen vertellen, marshmallows eten bij het kampvuur en 
een nachtspel spelen. 

Ben je nieuwsgierig naar dit avontuur? Kom dan gerust een keertje 
kijken op zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur op de blokhut.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Scouts

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar en ben jij op zoek naar een 
groepsavond vol met echte scoutingactiviteiten, actie, maar ook veel 
gezelligheid? Dan ben je bij de Scouts aan het juiste adres! 

De Scouts is een gemengde en groep van jongens en meiden, die elke 
vrijdagavond draaien. Elke avond hebben we een heel ander en 
verschillend programma. Zo leer je bij de Scouts bijvoorbeeld 
pionieren. Dat is iets groots knopen met palen en touwen zoals een 
keuken of een schommel. Maar je gaat ook een paar keer per jaar op 
pad om een tocht te lopen met kaart en kompas of een andere 
techniek.

Andere activiteiten die ook regelmatig terugkomen zijn naar de bossen 
gaan om een spel te spelen, een kampvuur maken of tienkampen met 
verschillende teamspelletjes waarin het echt aankomt op 
samenwerking in je groep! Ook maken we af en toe wel eens uitstapjes 
naar bijvoorbeeld een klimhal of naar de brandweer. Je hebt wellicht al 
gemerkt dat het programma heel verschillend en afwisselend is en er 
zitten dus altijd wel een paar dingen bij die jij leuk vindt!

Ieder jaar gaan we in de zomer ook nog een hele week met zijn allen 
op kamp. We gaan dan naar een kampeerterrein in een andere 
omgeving. We slapen dan in tenten en de hele week zit vol met allerlei 
leuke activiteiten. Het zomerkamp is altijd het hoogtepunt van het 
Scoutsjaar!

Lijkt dit je allemaal wel wat? Kom dan gewoon een keer gezellig kijken 
bij de Scouts op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 
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Explorers

Bij de Explorers kan 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. Explorers hebben het 
zelf voor het zeggen. Ze maken samen plannen. Bepalen hun eigen 
avontuur. Daarom is geen dag hetzelfde. Van speleologie tot 
straattheater, van zeezeilen tot zingen, van kampvuur in Kroatië tot 
afzien op de Ourthe. Bij Explorers blijft het niet bij plannen maken. 
Plannen zijn er om uitgevoerd te worden!

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! 

Zoals gezegd, Explorer ben je niet in je eentje. Je zou wel eens dikke 
maten kunnen worden. Samen uit, samen thuis. Samen plannen 
maken, samen de handen uit de mouwen steken. Samen feesten, 
samen opruimen. Samen brassen, samen dokken.

Ook het zomerkamp organiseer je zelf. Explorers gaan op expeditie. 
Geen kleinigheid. Wel avontuur. Vaak letterlijk over de grens. Op pad 
met je rugzak. Kamperen in Engeland. Klimmen in Luxemburg. Skiën 
in Rotterdam. Maar ook stadten in Koblenz en ziek worden in Walibi 
World. 

Explorers zijn oud en wijs genoeg. Leiding heb je niet meer nodig, 
maar begeleiding kan nog wel handig zijn. De begeleiders hebben 
geen voorgekookte activiteiten voor je, maar helpen je bij het 
organiseren van je eigen activiteiten en geven een beetje hulp als het 
plan dreigt te stranden. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor 
gezelligheid; explorers zijn immers ook een vriendengroep.

Heb je zin om ook Explorer te worden? Kom dan eens langs op 
vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
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Pivo’s

De Pivo’s is een gemengde groep voor 18 tot en met 23 jarigen. Bij 
deze groep is er geen leiding meer. Wel is er iemand van de 
vrijwilligers die aanspreekpunt is voor deze groep. 

Deze groep bepaalt zelf welke activiteiten ze organiseren en 
ondernemen. Ze verzinnen zelf verschillende spellen, ze gaan af en 
toe iets koken of bakken of maken een kampvuur. Ook doen ze af en 
toe een klusje in en om de blokhut. 

Pivo’s zijn een hechte vriendenclub en vinden het leuk om met zijn 
allen iets te kunnen ondernemen bij Scouting. Een aantal van hen zijn 
ook leiding bij de andere speltakken en hebben daarom ook een goede 
band met de andere speltakken.

Heb je zin om bij deze groep de sfeer te proeven? Zij draaien iedere 
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Blauwe Vogels

De Blauwe Vogels is een speltak voor kinderen met een verstandelijke 
beperking. De groep bestaat uit kinderen met verschillende 
beperkingen waar de programma’s natuurlijk op aangepast zijn.

We gaan allemaal verschillende activiteiten doen. Bijvoorbeeld: 
knutselen, spelletjes doen of naar het bos. Elke bijeenkomst doen we 
iets anders en het is altijd een feest!

De Blauwe vogels hebben twee keer per jaar een weekend. Dan 
blijven ze één nachtje slapen, op onze eigen blokhut of op een andere 
blokhut in de buurt van Oisterwijk.

Daarnaast gaan we net als alle ander speltakken aan het einde van het 
seizoen in de zomer op kamp. Dit is altijd erg gezellig en maken er dan 
een groot feest van!

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Je bent altijd van harte 
welkom. We draaien één keer per twee weken op zaterdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur.

Informatieboekje Scouting Oisterwijk - www.scoutingoisterwijk.nl
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Activiteiten

Naast de wekelijkse bijeenkomsten van elke speltak, hebben we nog 
andere activiteiten voor de leden en vrijwilligers van Scouting 
Oisterwijk. 

Onderstaande activiteiten worden allemaal door Scouting Oisterwijk 
georganiseerd en gedaan. Maar naast deze activiteiten, doen we 
natuurlijk ook mee aan regionale activiteiten zoals de Regionale 
Scouting Wedstrijden (RSW), de nachthike, de blokhuttentocht en de 
WEK-dag.

Bij vele van onze activiteiten zijn ook niet-leden welkom. Zo mogen 
leden met carnaval altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen, is de 
spooktocht voor alle jeugd in de gemeente Oisterwijk bestemd en kan 
met de kersthike de hele familie meelopen! En natuurlijk mogen niet-
leden die geïnteresseerd zijn in Scouting altijd een kijkje komen nemen 
bij een opkomst van een speltak.

Overvliegen

Aan het begin van het Scoutingseizoen wordt er overgevlogen. Dit is 
een dag waarop de oudste leden van de speltakken overvliegen naar 
de daarop volgende speltak.

Vrijwilligersuitstapje 

Eens per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd voor en door 
vrijwilligers van Scouting Oisterwijk. Dit is o.a. een bedankje voor de 
inzet van onze vrijwilligers. Wat we deze dag doen, is ieder jaar 
natuurlijk verschillend en meestal een verrassing voor de vrijwilligers.

Kerstwandeling

Na jaren afwezigheid weer terug van weggeweest: de kersthike! Op 
tweede kerstdag zal er een korte tocht worden gelopen die geschikt is 
voor het hele gezin. Natuurlijk zullen ook een (warme) hap en drinken 
niet ontbreken. 
Kortom: een ideaal familie-uitstapje voor de kerstdagen! 
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Groepsacties

Om geld in het laatje te brengen voor extra activiteiten of aanschaf van 
nieuw materiaal worden er af en toe groepsacties gedaan. Dit varieert 
van collecteren voor Jantje Beton, verkopen van chocomel bij een 
winterfestijn tot het ophalen van lege flessen. 

Carnaval

Elk jaar organiseren we in de week vóór carnaval een leuke 
carnavalsavond voor alle leden. Op deze avond wordt er naast 
gefeest, ook altijd nog een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld een 
playbackshow, een toneelstukje of een lied. 
Zorg er voor dat je er origineel en uitgedost uitziet, want diegene die 
het leukste is verkleed maakt kans op een prijs! 

Spooktocht

Wie houdt er niet van spanning en griezelen? Al enkele jaren 
organiseert Scouting Oisterwijk een grote spooktocht voor zowel leden 
als niet-leden. In de Pierenbergse bossen worden dan enkele 
spannende uurtjes beleefd! Gelukkig is er naderhand ook altijd een 
hapje en een drankje om tot rust te komen. Zijn jullie er dit jaar ook bij? 
De spoken wachten op jullie…

Hikes, Interesse en Trapperskampen (HIT)

Vanuit Scouting Nederland worden er elk jaar met Pasen speciale 
weekenden georganiseerd. Deze zijn heel divers van een primitief 
weekend, tot een pionierweekend of journalistenkamp. Als je eenmaal 
bent geweest wil je gewoon nog een keer! Kijk voor meer informatie 
op: http://hit.scouting.nl/

Regionale Scoutingwedstrijden (RSW)

Elk jaar nemen alle Gidsen, Verkenners en Scouts uit de regio (van 
Berkel-Enschot tot Boxtel en Hilvarenbeek tot Middelbeers) het tegen 
elkaar op bij de Regionale Scoutingwedstrijden. In dit weekend strijden 
de patrouilles tegen elkaar om wie de felbegeerde beker mee naar huis 
mag nemen. De patrouilles worden onder andere beoordeeld op hun 
coördinatie bij de hike, hun pioniertalenten bij het bouwen van de 
keuken en op de smaak van het zelfgekookte eten. Kunnen de Scouts 
van Scouting Oisterwijk dit jaar laten zien hoe goed ze zijn?
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Nationale Scoutingloterij

Vanuit Scouting Nederland wordt elk jaar de Nationale Scoutingloterij 
georganiseerd. In heel het land gaan Scoutingleden loten verkopen 
aan familie, kennissen en vrienden en vaak ook deur aan deur. 
Natuurlijk zijn er met deze loterij veel gave prijzen te winnen zoals 
auto’s en diverse elektronica. De uitslag wordt meestal in december 
bekend gemaakt via internet en per krant. 
Met de loterij worden zowel Scouting Nederland als Scouting Oisterwijk 
gesteund en kunnen wij met het verdiende geld leuke activiteiten 
organiseren voor onze groep

Afsluitdag

Aan het einde van het Scoutingseizoen sluiten we het jaar af met een 
middag voor alle leden. Denk aan een spelletjesmiddag in het thema 
‘Wild West’ of aan een vossenjacht door het dorp. 
Om onze vrijwilligers te bedanken heeft het bestuur na deze middag 
een afsluitende barbecue georganiseerd.

Blokhuttentocht

De blokhuttentocht is een jaarlijks gehouden driedaagse hike voor de 
Explorers door een deel van Nederland. Het vindt altijd plaats van 27 
tot en met 29 december. Per dag leggen zij dan tussen de 20 en 25 
kilometer af te voet met hikerugzak en gaan dan van blokhut naar 
blokhut. Aan de hike doen ook andere Explorer groepen mee uit de 
regio Hart van Brabant waar Scouting Oisterwijk ondervalt. Je doet er 
soms vriendschappen voor het leven op.

Nachthike

Ook dit is een Explorer activiteit. Hierbij leggen de leden samen met 
leden van andere Explorer groepen uit de regio in een nacht enkele 
kilometers af. Dit doen zij dan vaak met kaart en kompas of andere 
methode voor routebepaling. ’s Nachts slapen zij dan meestal in een 
eigen geïmproviseerd onderkomen.

WEK-dag

De WEK staat voor Welpen, Esta’s en Kabouters. Op de WEK-dag 
komen alle WEK speltakken uit de regio samen om met zijn allen een 
spannend avontuur te beleven.
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Jaaragenda

Doormiddel van brieven of mail die u ontvangt van de leiding van de 
speltak houden wij u op de hoogte van activiteiten van een speltak of 
scouting Oisterwijk.
Voor de meest actuele data van activiteiten en een jaaragenda kan de 
website van Scouting Oisterwijk geraadpleegd worden.

De organisatie

Leiding

De leiding van Scouting Oisterwijk bestaat uit enthousiaste, jonge 
mensen. Vanaf 18 jaar kun je leiding worden. Ook als je jonger bent 
kun je al meehelpen als hulpleiding. De leiding zorgt ervoor dat er 
iedere week weer een leuk programma gedraaid kan worden. Hoe 
intensief de kinderen begeleid worden, hangt af van de leeftijdsgroep. 
Jonge kinderen hebben natuurlijk meer begeleiding nodig. Tijdens de 
'loopbaan' van de kinderen door de verschillende speltakken heen, 
krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid.
In de speltak wordt iedere leid(st)er begeleid door de groeps-
begeleider. Deze helpt binnen de groep alles in goede banen te leiden. 
Nadat men in de staf is opgenomen volgt men een basiscursus voor de 
betreffende speltak. In deze cursus leert nieuwe leiding allerlei 
basisvaardigheden, zoals: het maken van programma's, het omgaan 
met problemen binnen de speltak, etc. Daarna kunnen ook nog 
verdiepingscursussen en/of kampcursussen gevolgd worden.

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit alle leiding en het verenigingsbestuur. In de 
groepsraad worden beslissingen genomen over de speltechnische 
zaken binnen de groep. Het groepsbeleid wordt bepaald door de 
gezamenlijke leiding. In feite is de groepsraad dus het hoogste orgaan 
binnen de groep.
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Vereniging

Scouting Oisterwijk is een vereniging met aan het hoofd een bestuur 
gevormd door enkelen van de leiding en enkele ouders. Het regelt de 
dagelijkse gang van zaken en onderhoudt bijvoorbeeld de contacten 
met andere scoutinggroepen en Scouting Nederland. Daarnaast 
behandelt het bestuur de administratieve, financiële en juridische 
zaken.

Vrijwilligers, misschien u ook?

Naast leiding voor speltakken, is Scouting Oisterwijk ook altijd opzoek 
naar ouders die op vrijwillige basis activiteiten willen ondernemen voor 
ons. Dit zijn vaak ondersteunende activiteiten voor de vereniging die 
buiten de speltakken om gebeuren of specifieke kennis vragen van de 
leiding. Als vergoeding hiertegenover bent u van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie, het vrijwilligersuitstapje, de afsluitdag en nog vele 
andere van onze activiteiten.

Vele van deze activiteiten kosten relatief weinig tijd, maar zijn wel heel 
waardevol voor onze groep. U kunt zo bijdragen aan een nog grotere 
Scoutingbeleving voor uw kind.

Met het oog op de nieuwbouw zijn we nog specifiek op zoek naar 
ouders die zich hiervoor op enige wijze in willen zetten.

De ondersteunende activiteiten waaraan te denken valt zijn:
• Bestuursfunctie
• Sponsorwerving/public relations
• Klusteam;
• Tuinierteam;
• Schoonmaakteam;
• Verhuur blokhut
• Verscheidene commissies (bijv. nieuwbouw, jubileumjaar en 

public relations).

Hebt u interesse, dan kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende 
speltakleiding waar uw kind bij zit of contact opnemen met het bestuur
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Het gebouw

Ons gebouw ligt aan de Terburghtweg, op de hoek met de 
Schoolstraat. De achteringang van de blokhut is op de Terburghtweg, 
rechts van het gebouw.

Het adres is:

Blokhut De Burght 
Schoolstraat 5 
5061 XA Oisterwijk
Tel: 013-5285706 

Ons postadres is:

Scouting Oisterwijk
Postbus 241
5060 AE Oisterwijk
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Contactgegevens

Bevers   bevers@scoutingoisterwijk.nl

Els van Aalst  teamleider 06 – 22170710
Maaike Koster
Isabelle van Westerveld

Esta’s   estas@scoutingoisterwijk.nl 

Guus Bertens  teamleider 06 - 38744852
Lisa van Baast
Michiel Buddingh 
Kevin van Doremalen
Thomas Goudsmits
Frank van Loon
  
Scouts   scouts@scoutingoisterwijk.nl 

Bas van Hees  teamleider 06 - 25421495
Lobke Broers 
Joris Goudsmits
Joost Greunsven
Ankie van Hees
Joyce van Stiphout
Amber Thornton
  
Explorers  explorers@scoutingoisterwijk.nl 

Arie Brouwer  teamleider 06 - 23585204
Gert Kwekkeboom
Pim Poirters
Willem Timmermans

Pivo’s   pivos@scoutingoisterwijk.nl

Frank van Loon  teamleider 06 - 25187312
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Blauwe Vogels  blauwevogels@scoutingoisterwijk.nl 

Sanne van den Hoven teamleider 06 - 10697333
Esther van de Hooven
Jeske Slegers
Joyce van Stiphout
Wesley van Straalen

Bestuur  info@scoutingoisterwijk.nl 

Gert Kwekkeboom voorzitter  06 - 30343224
Anja Bertens  penningmeester
Lindy Slinkers  secretaris
Joris Goudsmits Lid
Petra van Hees  Lid

Algemene informatie info@scoutingoisterwijk.nl

Gert Kwekkeboom   06 - 30343224
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