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Voorwoord 
 

Voor u ligt het informatie boekje van onze scoutinggroep Boxtel. Door dit boekje willen we 

meer informatie verstrekken aan leden en ouders over scouting in z’n algemeen en in het 

bijzonder over onze eigen groep. 

Naast de zakelijke informatie over contributie, uniform, huishoudelijk reglement en tijden 

van bijeenkomsten willen we ook wat meer vertellen over wat er zoal gedaan wordt binnen 

de diverse leeftijdsgroepen van onze scoutinggroep. Dat geeft iedereen een beter beeld over 

wat er reilt en zeilt binnen Scouting Boxtel. 

 

 
Foto gemaakt door Arjen Kerkhoven (www.reportagefotografen.nl) 
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Scouting algemeen 
 

“Scouting” is het Engelse woord voor “verkennen”, maar dat wist u natuurlijk al. In 
groepsverband trekken de jongens en/of meisjes erop uit om samen de omgeving om zich 
heen te ontdekken. De groepjes waarmee ze de omgeving verkennen stellen langzaam aan 
steeds meer zelf het programma samen. Door elke activiteit die ze uitvoeren worden ze 
vanzelf behendiger op allerlei gebieden. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van 
hun eigen doen en laten. Scouting is samen in een groep actief bezig zijn in en met de 
omgeving. 
 
Hoe is scouting begonnen?  Het scoutingspel is omstreeks 1900 bedacht door Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell. Tijdens zijn loopbaan in het Britse leger, schrijft Robert 
Baden-Powell het boek “Aids to Scouting”. In dit boek staan allerlei technieken en 
aanwijzingen voor verkenners in het leger. Ook de jeugd leest het boek graag. Daarom 
besluit Baden Powell in augustus 1907 met 21 jongens een proefkamp te houden. 
Bijna een eeuw later is Scouting over de hele wereld een begrip geworden; zo’n 24 miljoen 
jongens en meisjes spelen het scoutingspel in meer dan 120 landen. 
 

Scouting Nederland 
 

De Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de vrijwillige medewerkers, die zich 
belangeloos inzetten voor de jeugd die het scoutingprogramma speelt. Het 
scoutingprogramma van Scouting Nederland wordt omschreven als; een vorm van jeugd– en 
jongerenwerk, waarin jongens en/of meisjes samen, met groeiende zelfstandigheid en 
daarmee gepaard gaande afnemende leiding, met een bepaalde spelcode, geïnspireerd op 
en door het buitenleven, de mogelijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken, door 
een keuze te doen uit diverse activiteiten, waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. 
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Omdat het erg moeilijk is iemand van 8 jaar voor dezelfde activiteiten te interesseren als 
iemand van 14 jaar is er een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen. Zo’n leeftijdsgroep heet 
een speltak.  
Scouting Nederland hanteert de volgende globale indeling: 

Leeftijd Speltak 

5 t/m 7 jaar Bevers 

7 t/m 11 jaar Welpen 

11 t/m 15 jaar Scouts 

15 t/m 18 jaar Explorers 

18 t/m 23 jaar Roverscouts 

 
Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een speciale speltak: de Scout-Angels 
 
Een belangrijk aspect van Scouting is dat er naar gestreefd wordt de eigen 
verantwoordelijkheid te laten groeien naarmate de kinderen ouder worden. Bij Bevers, 
Kabouters en Welpen is de rol van de leiding nog groot bij de Pivo’s is geen leiding meer 
aanwezig. 
 
Om herkenbaar te zijn en om onderlinge verbondenheid uit te drukken, dragen de leden van 
Scouting Nederland een uniform. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kleur. 
 
Ruim 120.000 mensen, jong en oud hebben in Nederland gekozen voor Scouting. In 
ongeveer 1700 groepen spelen ze het spel van verkennen. Een aantal groepen samen vormt 
een regio, Scouting Boxtel behoort tot de regio Hart van Brabant. Op regio niveau wordt het 
spel- en trainingsbeleid, zoals dat op landelijk niveau is vastgesteld uitgevoerd. 

 
Training en vorming van leiders, leidsters, begeleiders, adviseurs en 
bestuursleden is noodzakelijk om op een verantwoorde manier met de 
kinderen binnen Scouting Nederland actief te kunnen zijn. De laatste jaren 
wordt hierbij extra aandacht besteed aan omgang met kinderen en veiligheid 
(ARBO). Daarom zijn er ook op landelijk niveau veel mensen actief. 
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Scouting Boxtel 
 

Sinds 1 september 2002 maken alle verschillende groepen deel uit van Scouting Boxtel. 
Scouting Boxtel is een nieuwe groep, die vier oude groepen omvat. Kardinaal Lavigerie, 
Pioniers ’85, Rosa van Lima en  St. Paulus. Scouting Boxtel omvat alle leeftijdsgroepen van 
Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, Pivo’s en Stam. Hierdoor wordt een jeugdlid de 
mogelijkheid geboden om zonder overstap naar een andere groep alle speltakken te 
doorkruisen. 
 

Blokhut 

De blokhut van Scouting Boxtel heet “Wickiup”. De naam “Wickiup” stamt van Amerikaanse 
indianen, die hun onderkomen (soort wigwam) “Wickiup” noemden. Het gebouw “Wickiup” 
is sinds 1995 het onderkomen van alle scoutinggroepen in Boxtel. De verschillende 
speltakken draaien hierin wekelijks groep en maken natuurlijk ook gebruik van het naast 
gelegen “Sparrenrijk”. De Blokhut ligt aan de Molenwijkseweg 5b, tel 0411-673099.  
 
In de vakantie periodes wordt de blokhut verhuurd aan derde om de exploitatiekosten te 
dekken. Dit wordt gedaan door een aparte stichting, die er voor zorg draagt dat de blokhut 
nu maar ook in de toekomst voor scouting behouden blijft. Voor informatie over de verhuur 
en of beheer kunt u terecht bij  
Ine van den Biggelaar  0411-673924 of kijken op http://www.scoutingboxtel.nl/verhuur 
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Bestuur 
 

Het bestuur van Scouting Boxtel wordt gevormd door een afvaardiging van één persoon 
door elke speltak, dit noemen wij het speltakoverleg. Het speltakoverleg is verantwoordelijk 
voor alle zaken die boven het daadwerkelijke groepsdraaien staan. Hierbij moet je denken 
aan; contributie, cursussen, functioneren van een groep enz. De dagelijkse gang van zaken 
valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur: 
 

Functie Naam 

Voorzitter Mario de Keijzer 

Secretaris Janneke Greunsven - van Helvoort 

Penningmeester Olga Kea 

Ledenadministratie Annemarie Hulsen 

Algemeen Astrid van Overbeek 

Groepsbegeleiders (geen bestuur) 
Annet van Luytelaar 

Amy Castelijns 

Praktijkopleiders (geen bestuur) 

Loes van der Steen 

Bjorn van Eeuwijk 

Steffie de Keijzer 
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Huishoudelijk reglement 

 
Scouting Boxtel is een stichting en heeft daarom ook een huishoudelijk reglement. Hierin 
staan alle afspraken, die we onderling met elkaar hebben gemaakt om alles in goede banen 
te leiden. Wilt u inzage in het huishoudelijk reglement? Dat kan! Vraag er dan naar bij de 
verantwoordelijke leiding van de speltak. 

 

Opbouw Scouting Boxtel 

 
Binnen onze scoutinggroep zijn alle speleenheden van Scouting Nederland aanwezig. Om het 
verschil (want dat moet er zijn) nog te accentueren hebben de uniformblouses een eigen 
herkenbare kleur. 
Daarnaast heeft Scouting Boxtel een geel t-shirt met het Scouting Boxtel logo.  
Dit is het uniform van alle speltakken: 
 

Speltak Uniform 

Bevers Rode blouse 

Welpen Groene blouse 

Scouts Beige blouse 

Explorers Brique blouse 

Roverscouts Rode trui 

Scout-Angels Beige blouse 

Naast de blouse dragen alle leden van Scouting Boxtel een zwarte das met daarop ons eigen 
logo van Scouting Boxtel. 
 
In de volgende hoofdstukken worden de activiteiten van de diverse speleenheden nader 
omschreven. 
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Leiding 
 

Ruim 70 vrijwilligers maken het mogelijk dat meer dan 230 kinderen en jongeren het spel 
van Scouting spelen bij Scouting Boxtel. Zij zijn als het ware de reisleiders van de 
ontdekkingsreis. Ze openen steeds weer nieuwe deuren. Een groot deel van die vrijwilligers 
doet dat als leidinggevende. Daarnaast zijn er allerlei mensen actief in het bestuur en in 
ondersteunende functies. 
 
Goed getraind op weg  
 
Scouting Nederland zorgt ervoor dat je als leidinggevende niet zonder bagage op 
ontdekkingsreis gaat. Bij onze eigen getrainde praktijkopleiders kun je een Start- en 
Programmatraining volgen. In deze training leer je alles over  Scouting en over jouw functie. 
Daarna blijf je bij met vervolgtrainingen, bijvoorbeeld door een workshop schminken of een 
thema-avond over pesten, op de hoogte. Bovendien vind je in de vereniging voldoende 
mensen met ervaring, die je vragen kunnen beantwoorden.  
 
Kiezen 
 
Bij Scouting Boxtel kun je als leidinggevende kiezen wat je het leukst vindt en welke 
leeftijdsgroep het beste bij je past. Hoe ouder de groep is des te meer eigen 
verantwoordelijkheid er van de leden verwacht wordt. Bij jongere speltakken wordt van de 
leiding verwacht dat ze een compleet programma maken, terwijl bij de oudere speltakken de 
jeugdleden steeds meer invloed op het programma krijgen of dit zelf voorbereiden.  
Wil je meer weten of heb je interesse om leiding te worden neem dan contact op via 
leidingworden@scoutingboxtel.nl of kijk op de website www.scoutingboxtel.nl voor meer 
informatie. 
 

Lid worden? 

 
Als je ook bij Scouting wil kun je in dit boekje meer lezen over de verschillende speltakken. 
Als je een keer wil komen kijken kun je direct contact opnemen met de teamleider van een 
speltak. Hun contactgegevens staan op de website www.scoutingboxtel.nl. Je kunt ook een 
e-mail sturen naar lidworden@scoutingboxtel.nl.  
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Bevers 

 
Bij Scouting heten kinderen van 5 t/m 7 jaar Bevers. Bevers herken je aan hun rode blouse 
en zwarte das. 
Iedere zaterdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur komen de Bevers spelen in het dorp 
Hotsjietonia en komen daar vele personages tegen zoals Sterre Stroom, Stuiter en nog 9 
andere figuren  
 
Bevers houden vooral van spelen. Spelen in de natuur, sportief spelen, toneelspellen, of 
gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om zich heen. En daarvoor 
hoeven ze niet op reis. In en om onze blokhut is genoeg te beleven. 
 
De leiders van de bevers spelen mee. We streven naar een verhouding van 1 leiding op 4 bevers.  

Allemaal hebben ze hun eigen talenten. Maar ook een goede opleiding. Ze volgen trainingen en 
cursussen.  
 
Bevers spelen niet alleen maar met elkaar. In een groep van maximaal 20 kinderen. Hierdoor 
krijgt elke bever de aandacht en begeleiding die hij of zij nodig heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar 

Wanneer Zaterdag van 10:30 tot 12:00 uur 

Teamleider Cindy Voermans  

E-mailadres bevers@scoutingboxtel.nl 
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Welpen 

 
Het verhaal 
Het spel dat de welpen spelen, is gebaseerd op het Jungle book. Dit boek vertelt het verhaal 
van het Indiaanse jongetje Mowgli, dat opgroeit in de jungle bij wolven en andere dieren 
zoals Jacala de krokodil, Hathi de olifant en Kaa de slang. Tijdens de opkomst heeft de leiding 
namen van de karakters uit het verhaal.  
 
Scouting Boxtel kent drie welpengroepen: Remus welpen, Romulus welpen en Welpen 
woensdag. 
  
Welpen zijn jongens van 7 tot en met 11 jaar, die graag spellen spelen in het bos, of gezellig 
activiteiten in de blokhut doen. De groep bestaat uit ongeveer 25 welpen, die begeleid 
worden door bijzonder fanatieke en ervaren leiding.  
 
Van september tot juli komen de welpen wekelijks bijeen om de activiteiten uit voeren. Deze 
activiteiten worden zorgvuldig door de leiding samengesteld. Hierbij moet gedacht worden 
aan leuke bosspelen, sport, verschillende uitjes en spellen rondom natuur en milieu.  
 
Tevens worden er per jaar minimaal drie weekenden georganiseerd, zoals:  
Het Vader-Zoon weekend. Hierbij gaan de welpen een weekend op stap met hun vader of 
moeder, waarbij de welpen de kans krijgen hun ouders flink uit te putten. 
Het grote welpen weekend. Dit weekend wordt gezamenlijk door de  welpengroepen 
gehouden.  

 
Het JOTARI-weekend, waarbij de welpen via het internet, de radio en de lucht kunnen communiceren 

met andere welpen over de hele wereld.  

 
Ter afsluiting van het scoutingjaar wordt er een zomerkamp gehouden. Dit gebeurt altijd in 
de eerste of laatste week van de zomervakantie. Het thema van het kamp wordt elk jaar 
door de creatieve leiding bedacht, die vervolgens een leuk verhaal in elkaar zetten.  
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Remus Welpen 

Wie Jongens van 7 t/m 11 jaar 

Wanneer Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur 

Teamleider Loes Konings  

E-mailadres remus@scoutingboxtel.nl 

 

Romulus Welpen 

Wie Jongens van 7 t/m 11 jaar 

Wanneer Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur 

Teamleider Rebecca v/d Pasch  

E-mailadres romulus@scoutingboxtel.nl 

 

Welpen Woensdag  
Wie Jongens van 7 t/m 11 jaar 

Wanneer Woensdag van 18:00 tot 20:00 uur 

Teamleider Mark v. Gils  

E-mailadres Welpenwoensdag@scoutingboxtel.nl 
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Dwergen 

 
Wij zijn de Dwergen, meisjes in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. Op zaterdagochtend draaien we 
groep van 10.00 tot 12.00 uur. We openen altijd met een heel leuk lied waar gebaren bij 
horen. Na het openen beginnen we aan het programma. Iedere week doen we weer wat 
anders leuks. We doen verschillende dingen zoals: een speurtocht, een bosspel, knutselen, 
bingo, balspellen, een quiz, Zweeds- loopspel en nog vele andere leuke dingen. Als afronding 
van een groep sluiten we ook weer met een lied met gebaren. 
 
We hebben ieder jaar een ouder- dochterweekend. Dit is een weekend waar je samen met 
één van je ouders naar toe gaat en veel lol beleefd. In dit weekend leren jij en je ouder de 
leiding beter kennen en kunnen je ouders ook eens zien wat jij allemaal doet bij de scouting. 
Het is ook een voorbereiding op een week kamp wat we ieder jaar hebben in de 
zomervakantie. 
 
Ieder jaar sluit je af met een zomerkamp, die wordt altijd gehouden in een andere plaats. De 
hele week (van zondag tot en met vrijdag) slaap je samen met de andere Dwergen en de 
leiding in een blokhut. Dit is reuze gezellig en super gaaf. Je doet allerlei dingen die je thuis 
nooit zult doen.  
 
Als het je nu leuk lijkt om iedere week met de Dwergen leuke dingen te doen, neem dan 
contact op met Kim Maas. 
  
Groetjes de dwergenstaf 
 

 

 

Wie Meisjes van 7 t/m 11 jaar 

Wanneer Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur 

Teamleider Laurens v. Laarhoven  

E-mailadres dwergen@scoutingboxtel.nl 
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Trollen 

 
Trollen zijn meiden in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.  
 
Iedere zaterdagmiddag komen we bij elkaar van 15:00 tot 17:00 uur en hebben we steeds 
een ander programma. Dit varieert van gave spellen in het bos of een speurtocht in de 
omgeving tot activiteiten in de blokhut, zoals knutselen, toneel en andere spelen. 
Ook worden er door het jaar heen verschillende weekenden georganiseerd voor de 
kinderen. Een voorbeeld is het ouder-dochter weekend waarbij de kinderen een van hun 
ouders/verzorgers mee mogen nemen tijdens het weekend op de blokhut. 
Als afsluiting van het jaar gaan we de eerste week van de zomervakantie op kamp. Dit kamp 
heeft elk jaar een ander thema; zo hadden we afgelopen jaren te maken met piraten en 
echte zeebarbaren die het ons erg lastig maakte. Het is altijd een hele gezellige en 
spannende week waarin we heel veel leuke dingen doen. 
 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de teamleidster van de trollenleiding. De 
gegevens vindt u onder aan deze bladzijde. 
 
Graag tot ziens bij de Trollen. 
 
 
Groetjes Trollenstaf 

 
 
 
Wie Meisjes van 7 t/m 11 jaar 

Wanneer Zaterdag van 15:00 tot 17:00 uur 

Teamleider Demi van Gils  

E-mailadres trollen@scoutingboxtel.nl 
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Verkenners Woensdag 

 
Tijdens de opkomsten is er een gevarieerd programma; van een potje voetbal tot instructie 
van verschillende scouting technieken, zoals kaart en kompas, pionieren, koken en een tent 
opzetten en van een avondje knutselen tot Levend Stratego in het bos.  
 
Naast het normale woensdagavond programma zijn er extra activiteiten, die (meestal) in de 
weekenden plaatsvinden, zoals de Scouting Wedstrijden, het sportweekend, een aantal 
hikes, gezellige weekendjes en Dodenherdenking. 
 
Het zomerkamp is het hoogtepunt van ons jaarprogramma. Een hele week trekken we 
samen met de Gidsen naar een vaste locatie waar wij ons kampement opslaan. De week is 
gevuld met allerlei scouting activiteiten in een thema. De Scouts koken voor zichzelf in de 
zelf gepionierde keukens en slapen in tenten. 
 
Als je dit alles interessant lijkt moet je zeker eens komen kijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Jongens van 11 t/m 15 jaar 

Wanneer Woensdag van 19:00 tot 21:00 uur 

Teamleider Tom van Lamoen  

E-mailadres verkenners@scoutingboxtel.nl 

 
  



17 
Scouting Boxtel informatieboekje 

 
 

Gidsen 

 
Elke woensdagavond hebben de gidsen opkomst. Met zo’n 20 meiden maken we er een 
gezellige boel van met veel gelach en geklets. Tijdens de opkomsten hebben we 
verschillende activiteiten. Wat denk je van bosspelen, sport activiteiten,  outdoor 
activiteiten, koken of scouting technieken als  tochten lopen of pionieren? Of hou je meer 
van expressie of een beautyavond? Het komt allemaal wel een keer aan bod. 
 
Naast de reguliere opkomsten hebben we ook verschillende weekenden. Het kan een 
weekend op de blokhut zijn maar ook kun je meedoen aan de scoutingwedstrijden, waar je 
tegen andere scoutinggroepen strijd.  Maar ook een weekend samen met de verkenners 
gaan wij niet uit de weg.  
 
Om het scoutingjaar af te sluiten gaan we op zomerkamp samen met de verkenners. We 
slapen in tenten, koken voor onszelf en maken vooral heel veel lol! Een week vol 
scoutingactiviteiten met een leuk thema.  
 
Ben je tussen de 11 en 15 jaar en wil je ook een keer meedraaien met de gidsen? Stuur dan 
een mail naar gidsen@scoutingboxtel.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Wie Meisjes van 11 t/m 15 jaar 

Wanneer Woensdag van 19:30 tot 21.00 uur 

Teamleider Steffie de Keijzer  

E-mailadres gidsen@scoutingboxtel.nl 
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Verkenners Vrijdag 

 
Zoals je misschien al wel weet zijn de verkenners er voor jongens van 11 tot en met 15 jaar. 
We draaien iedere vrijdag groep van 19.00 tot 21.00 uur en hebben dan een heel leuk en 
afwisselend programma. Onze groep bestaat uit ongeveer 25 verkenners en een gezellige 
staf van zes man. Iedere week hebben we weer een ander gaaf programma. Naast sport en 
spel krijgen de traditionele scoutingactiviteiten ook veel aandacht. Pionieren, kamperen, 
kaart en kompas en natuurlijk ook vuren bouwen zijn een vast onderdeel van het 
programma. In en rond onze blokhut, maar ook in het bos Sparrenrijk zijn wij vaak te vinden. 
Graag maken we ieder jaar een keer gebruik van de langspier om vlotten te bouwen.  
Eén keer per jaar gaan we op zomerkamp en een paar keer per jaar gaan we een weekend 
weg. De laatste jaren zijn we op zomerkamp in de Eifel geweest. Het is telkens weer een 
geweldige week met een erg gaaf programma. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Jongens van 11 t/m 15 jaar 

Wanneer Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur 

Teamleider Joost Schellekens  

E-mailadres vrijdagverkenners@scoutingboxtel.nl 
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Rowans 

 
De rowans is de speltak voor jongens van 15 tot en met 18 jaar. 
We draaien op dinsdagavond groep, van 20.00 tot 22.00 uur. In die twee uur draaien we 
leuke en afwisselende programma’s volgens een programmalijst. Deze programma’s worden 
door de rowans zelf gemaakt, meestal in tweetallen. Voorbeelden van programma’s zijn 
film-avond, creatieve avond, sporten, een quiz-avond en consumententest (dan gaan we bv. 
alle cafetaria's af en gaan we testen welke we het beste vinden). 
Als het programma is afgelopen is er na 22.00 uur nog de gelegenheid om iets te blijven 
drinken. We hebben een grote ruimte met een bar, waar we gezellig even kunnen nakletsen. 
Dit is uiteraard vrijblijvend. 
 
Gemiddeld genomen gaan we 1 of 2 keer per jaar op weekend. Dit kan zijn in tenten of in 
een blokhut. 
 
Als het je iets lijkt om bij de Rowans te komen, kun je op een dinsdagavond komen kijken. 
Neem vooraf even contact met ons op. 
 
Groeten, 
 
De Rowans-staf 

 

 
 
 
 
Wie Jongens van 15 t/m 18 jaar 

Wanneer Dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur 

Teamleider Harm Soeterings  

E-mailadres rowans@scoutingboxtel.nl 
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De Sherpa´s 

 
De sherpa´s is het speltak voor meiden van 15 tot 18 jaar. 
Wij zijn beter bekend als SA506 ( Sherpa Afdeling 506). 
 
De activiteiten die wij doen variëren van lekker gek tot creatief en van actief tot passief. Zo 
doen we wel eens een film avondje maar zijn we ook dol op een route culinair of een feestje 
met de regio. Ongeveer 6 keer per jaar worden er feesten in onze regio gehouden.Ook gaan 
we elk jaar tussen kerstmis en nieuwjaar op blokhuttentocht. Dat wil zeggen dat we 3 dagen 
lang met bepakking van blokhut naar blokhut lopen, ongeveer 20 km per dag. Net als elk 
ander speltak doen we mee aan de jaarlijkse Joti. En alsof dit alles nog niet genoeg is gaan 
we elk jaar ook nog eens op kamp, het ene jaar blijven we in ons eigen lage landje en het 
andere jaar gaan we het buitenland onveilig maken. Zo zijn we de afgelopen jaren in: Ierland, 
Veere (provincie Zeeland) en Kingsdown (Engelse kust) geweest. Hieruit kun je dus wel 
opmaken dat de sherpa´s niet alleen erg actief zijn maar ook nog eens zelfstandig! Het 
merendeel moeten we namelijk zelf regelen. Om dit goed te laten verlopen hebben we wat 
taken binnen de groep verdeeld: Er is een voorzitster, 1ste en 2de Penningmeester en een 
secretaresse. 
Om eerlijk te zijn leer je wel extreem veel bij de sherpa´s. Je wordt er zelfstandiger van, leert 
je eigen zaakjes opknappen. En als aller belangrijkste: Je leert erg veel andere scouts kennen 
uit de regio! Kortom een boel gezelligheid bij de sherpa´s!  
 
Groetjes De Sherpa´s. 

 
 
 
Wie Meisjes van 15 t/m 18 jaar 

Wanneer Woensdag van 19:15 tot 21.15 uur 

Teamleider Lindy v. Rooij  

E-mailadres sherpas@scoutingboxtel.nl 
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Pivo’s 

 
Karten, zwemmen, darten, thema avonden, koken met 
sterren, Casinoavond, wijnproeven, beautyavond, 
creatief met…, poolen, squashen, rolschaatsen, skiën en 
nog veel meer! 
 
Pivo’s zijn een groep jongens en meiden van 18 jaar en ouder. 
Op dit moment zijn wij een groep van meer dan 15 leden (we hebben dus geen leiding). Een 
of twee van ons verzorgt het programma voor de rest van de groep. Elk half jaar maken we 
gezamenlijk een programmalijst met alle dingen die we leuk vinden. 
 
We beginnen om 20.15u en het programma eindigt ongeveer om 22.15u. Daarna blijven we 
vaak nog gezellig aan de bar zitten te kletsen en wat drinken. 
 
Ieder jaar gaan we een lang weekend met zijn allen weg. Dit is altijd een zeer gezellig en 
geslaagd weekend, dat inmiddels een ware traditie is geworden.   
 
Wij zouden het hartstikke leuk vinden als je een keer zou willen komen kijken! 
 
Wil je meer informatie of een kijkje nemen mail dan naar het onderstaande adres 

 
 
 
 
 
Wie Jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar 

Wanneer Woensdag van 20:15 tot 22:15 uur 

Teamleider Senne van Oers  

E-mailadres pivos@scoutingboxtel.nl 
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Scout-Angels 

 
Wist U dat er in Boxtel een scoutinggroep is speciaal voor verstandelijk gehandicapten of 
kinderen die om wat voor reden dan ook niet in een reguliere scoutinggroep mee kunnen 
doen? Bij Scouting Nederland noemen ze ons Blauwe Vogels, maar bij Scouting Boxtel heten 
wij Scout-Angels. 
Onze doelgroep is leden in de leeftijd van 10 t/m 20 jaar. 
 
Wij zijn bezig met allerlei scoutingactiviteiten zoals: een tocht lopen, koken en bouwen met 
touw en hout. 
Natuurlijk doen we ook handenarbeid, toneel en leuke spelen, binnen en in het bos.  
Wij gaan ieder jaar op kamp en hebben ook een weekend.  
 
Wilt U meer informatie over ons, of wilt U iemand aanmelden bel dan gerust naar Ine v.d. 
Biggelaar. 

 

 

 

 

 

Wie Jongens en meisjes van 10 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking 

Wanneer Zaterdag van 12:45 tot 14:45 uur 

Teamleider Ine v/d Biggelaar  

E-mailadres blauwevogels@scoutingboxtel.nl 
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Belangrijke zakelijke informatie 
 
In de hierna volgende hoofdstukken wordt uitleg gegeven over de plaats en tijd van de 
groepsbijeenkomsten, de contributie, het overvliegen en de installatie. 
 

Plaats en tijd van de groepsbijeenkomsten 

De groepsbijeenkomsten worden gehouden in de blokhut. “Wickiup” aan de 

Molenwijkseweg 5b, 5282 KA Boxtel. Het telefoonnummer is 0411-673099 

Groepstijden: 

Speltak Dag Tijdstip 

Bevers Zaterdag 10:30 – 12:00 

Dwergen Zaterdag 10:00 – 12:00 

Trollen Zaterdag 15:00 – 17:00 

Remus welpen  Zaterdag 10:00 – 12:00 

Romulus welpen Zaterdag 10.00 – 12.00 

Welpen woensdag Woensdag 18:00 – 20:00 

Gidsen Woensdag 19:00 – 21:00 

Verkenners woensdag Woensdag 19:00 – 21:00 

Verkenners vrijdag Vrijdag 19:00 – 21:00 

Sherpa’s Woensdag 19:15 – 21:15 

Rowans Dinsdag 20:00 – 22:00 

Pivo’s Woensdag 20:15 – 22:15 

Scout angels Zaterdag 12:45 – 14:45 
 

Als ouder dient u er zorg voor te dragen, dat het lid op tijd bij elke groepsactiviteit aanwezig 
is. Tijdens de schoolvakanties wordt de blokhut regelmatig verhuurd. Van de speltakleiding 
hoort u tijdig of de groepsbijeenkomst, in welke vorm dan ook, wel of niet doorgaat.  
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Het lidmaatschap 

 
Wanneer een kind twee à drie keer heeft deelgenomen aan de wekelijkse bijeenkomsten 
kan hij/zij lid worden. Het betreffende lid wordt door de teamleider van de desbetreffende 
speltak ingeschreven bij Scouting Boxtel.  
  
Het beëindigen van het lidmaatschap kan geschieden per iedere eerste van een kwartaal 
(d.w.z. per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en dient een maand van tevoren te 
gebeuren. De contributie loopt door tot en met het einde van het kwartaal waarin de 
afmelding ontvangen is, tenzij niet tijdig ontvangen. 
De ouder/verzorger kan hiervoor het formulier aan het einde van dit boekje gebruiken. 
 

Het lidmaatschap van Scouting Nederland 

 
Na aanmelding bij scouting Boxtel, meldt het secretariaat het nieuwe lid aan bij Scouting 
Nederland in Leusden. Zij zenden je rechtsreeks het scouting magazine toe. Zo kun je 
ongeveer 4  keer per jaar alle nieuwtjes die voor Scouting Nederland van belang zijn lezen 
voor jouw leeftijdsgroep. 
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Klachtenprocedure 

 
Overal waar (vrijwillig) gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden er fouten 
gemaakt Dat is bij onze vereniging niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te 
bespreken of om een klacht in te dienen. In elke klacht zit immers een gratis advies voor ons 
als vereniging. Samen streven we naar een goede oplossing. 
 
Voor contact over de gang van zaken binnen Scouting Boxtel kunt u via onderstaande 
kanalen bij ons terecht: 
In eerste instantie kunt u met vragen of opmerkingen over uw kind terecht bij de eigen 
teamleider van de speltak waar uw kind lid van is. 
Wanneer u er samen met de teamleider niet uitkomt kunt u altijd bij het bestuur van 
Scouting Boxtel terecht. 
Heeft u het gevoel dat zowel de teamleider als het bestuur uw klacht niet naar behoren 
afhandelt, dan kunt u de groepsbegeleider van Scouting Boxtel benaderen. Deze 
groepsbegeleider zal u helpen met het vinden van de juiste weg en begeleidt het proces. 
 
Contactgegevens: 

Teamleider speltak Zie speltakpagina in dit informatieboekje 

Bestuur Scouting Boxtel bestuur@scoutingboxtel.nl 

Groepsbegeleider Scouting Boxtel 
(Annet van Luytelaar en Amy 
Castelijns) 

groepsbegeleiding@scoutingboxtel.nl 
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De contributie 
 
Elke leeftijdscategorie vraagt om zijn eigen programma’s en deze zijn niet altijd even duur. 
Daarom zijn er verschillen in contributie tussen een aantal speltakken.  
Als een lid is ingeschreven bij Scouting Boxtel ontvangen de ouders/verzorgers o.a. een 
machtigingsformulier thuis welke z.s.m. ingevuld terug gezonden dient te worden aan de 
penningmeester.  
 
Van de contributie worden het lidmaatschap van Scouting Nederland, de huur van de 
blokhut, spelmaterialen, de 
programma’s, opleiding van leiding en de dagelijkse kosten van onze groep betaald. 
 
Alle groepen vragen daarnaast voor activiteiten, die niet van de programmagelden betaald 
kunnen worden een aanvullende bijdrage van de ouders hierbij moet u denken aan 
weekenden en het zomerkamp. 
 
De contributie voor de verschillende speltakken  

Speltak Contributie 

Bevers € 29,00 per kwartaal 

Dwergen € 29,00 per kwartaal 

Trollen € 29,00 per kwartaal 

Welpen € 29,00 per kwartaal 

Verkenners € 32,00 per kwartaal 

Gidsen € 32,00 per kwartaal 

Rowans € 34,50 per kwartaal 

Sherpa’s € 34,50 per kwartaal 

Pivo’s € 34,00 per kwartaal 

Scout Angels € 32,00 per kwartaal 
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Tevens wordt bij inschrijving € 10,00 inschrijfgeld gerekend. 
Het overmaken van de contributie vindt plaats door middel van een incassosysteem.  
Het IBAN-nummer van de Stichting Scouting Boxtel 
Is NL89RABO 0148.0093.95 
 

Financiële tegemoetkoming  

Wilt u uw kind een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden bij de scouting, maar is het voor u 
lastig te bekostigen? 
Kijk eens op de site van de gemeente Boxtel/Liempde naar de mogelijkheden om gebruik te 
maken van het Welzijnsfonds. 
Voor de gemeentes Haaren/Esch gelden dezelfde afspraken. 
Klik op de link hieronder om u te oriënteren. 

- https://www.boxtel.nl/digitaal-loket/producten-en-
diensten/pdproduct/welzijnsfonds-135/section.html 

 
Wordt uw aanvraag door het welzijnsfonds afgewezen, dan is er de mogelijkheid uw vraag te 
stellen aan stichting Leergeld Boxtel, hieronder de link. (Zij verwijzen u in eerste instantie 
door naar het Welzijnsfonds, dus eerst moet die optie geprobeerd zijn.) 

- http://www.leergeld.nl/locaties/boxtel 
 

Website 
Scouting Boxtel heeft een uitgebreide website. Hier kun je meer informatie vinden over de groep, de 

speltakken en de blokhut. Veel speltakken plaatsen regelmatig foto’s van de activiteiten. Je kunt de 

website vinden op:  www.scoutingboxtel.nl 

  

https://www.boxtel.nl/digitaal-loket/producten-en-diensten/pdproduct/welzijnsfonds-135/section.html
https://www.boxtel.nl/digitaal-loket/producten-en-diensten/pdproduct/welzijnsfonds-135/section.html
http://www.leergeld.nl/locaties/boxtel


28 
Scouting Boxtel informatieboekje 

 
 
 
 
 

Uitschrijfformulier Scouting Boxtel 

 
Gegevens lid: 
 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Geboorte datum: 
 
Huidige speltak: 
 
Rekeningnummer: …………………………………………………. 
 
Gewenste uitschrijf datum*:  1 jan/ 1 april/ 1 juli/ 1 okt.  
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
De contributie loopt door tot en met einde van het kwartaal waarin de afmelding is 
ontvangen.  
 
 
Datum:    Handtekening: 
 
 
Gelieve dit formulier te overhandigen aan de teamleider van het desbetreffende speltak. Of 
op te sturen naar: 
 
Ledenadministratie Scouting Boxtel 
Annemarie Hulsen 
De Hofstad 15 
5296 NJ Esch 

 
 
Let op: Uitschrijvingen dienen een maand voor het einde van het kwartaal bij de teamleider 
of ledenadministratie binnen te zijn. 


