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Scouting staat
voor uitdaging!

Scouts maken niet alleen vrienden voor het

leven, maar groeien in hun persoonl�ke

ontwikkeling. Scoutingactiviteiten z�n veel

buiten in de natuur. Andere activiteiten

staan in het teken van iets goeds doen voor

de samenleving. B� Scouting dragen we

graag b� aan een betere wereld.

Scouting is een open, maatschappel�k

betrokken jeugd- en jongerenorganisatie.

Door een actief en afwisselend programma

bieden we een leuke en uitdagende

vr�et�dsbesteding.

In het Scoutingprogramma wordt in actief

samenspel met leeft�dsgenoten een

b�drage geleverd aan de persoonl�ke

ontwikkeling. Dat doen we geïnspireerd op

het buitenleven. Hierdoor leren scouts met

respect voor zichzelf en hun omgeving de

eigen grenzen te verkennen en

verantwoordel�kheid te nemen voor

zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Scouting biedt leuke en spannende

activiteiten waarmee meiden en

jongens worden uitgedaagd zich

persoonl�k te ontwikkelen. 



Scouting Ew�k heeft zo’n 140 leden en 35
vr�willgers die samen onze vereniging
vormen. Iedereen kan zichzelf z�n en zichzelf
ontwikkelen op eigen tempo. We z�n een
moderne vereniging: We combineren de
echte scouting gedachte op een creatieve
w�ze met de manieren, middelen en
mogel�kheden van nu. 

Over Scouting Ewijk

We houden van een uitdaging! De theorie is leuk, maar de prakt�k is
natuurl�k veel leuker! We moedigen onze leden en vr�willigers aan om
grenzen te verleggen en nieuwe dingen te proberen. Zo bl�ven we
groeien als persoon en als groep! 

UITDAGING EN GROEI

We beleven het als een team. Vertrouwen in onszelf en in de groep
vinden we erg belangr�k. Dat heeft iedereen nodig om zich te ontwikkelen
en nieuwe uitdagingen aan te gaan. B� elke persoonl�ke overwinning
groeit het vertrouwen in jezelf en in elkaar. We vinden het belangr�k dat
scouts zich goed voelen in de groep. We willen echt een team z�n en
samen kunnen werken. Gezelligheid mag natuurl�k niet ontbreken.

Scouting is buiten! We gaan zoveel mogel�k buiten op avontuur. Er valt
ontzettend veel te leren in de natuur. We vinden het daarb� belangr�k
dat we met respect omgaan met de wereld om ons heen. Buiten leer je
de dingen die je echt alleen b� scouting leert, zoals koken op vuur,
pionieren (knopen), kaartlezen en boogschieten. 

TEAM EN SAMEN

BUITENLEVEN EN CODE



De Esta's ontdekken het Land van Esta. In het Land van Esta's woont het
Kind met de Hoge Hoed. Een standbeeld dat om middernacht tot leven komt
om Esta's mee te nemen op een (droom-) avontuur. Esta's spelen in het land
van Esta, ontdekken nieuwe dingen en leren van alles. In het land van Esta
ben je wat je draagt! Dus als je je verkleed als kok, piraat, tovenaar, dat ben
je dat ook! Esta's lopen speurtochten, doen spelletjes, knutselen, houden een
playback show, leren al een beetje koken en sjorren. Ze kr�gen alle ruimte
om lekker te ravotten en even wild te doen!

De Bevers spelen, leren en ontdekken! Ze spelen in het thema Hotsjietonia. Een
dorp waar allerlei verschillende mensen wonen. Ze leren zingen en knutselen
van Keet en Fleur Kleur. Bas Bos en Rebbel vertellen de Bevers alles over de
natuur en b� Sterre en Steven Stroom leren ze alles over andere landen. Ook
leren ze koken met Rozemar�n en komen ze tot rust b� Noa. Er wonen nog veel
meer mensen in het dorp die ze nieuwe dingen leren ontdekken. Dat doen ze
samen met de groep op een veilige manier die past b� de leeft�d van de
kinderen. De vaardigheden die ze b� de bevers opdoen nemen ze weer mee
naar de volgende groepen. Wanneer kinderen naar groep 3 gaan 'vliegen' ze
over naar de Esta's.

Kinderen spelen in verschillende speltakken het scoutingspel. De speltakken
z�n ingedeeld op leeft�d. Zo kunnen ze samen groeien op hun eigen niveau.

Onze speltakken

BEVERS
Kinderen van 4 - 6 jaar (groep 1 en 2)
Vr�dagavond van 18:00 uur tot 19:30 uur

ESTA'S
Kinderen van 6 - 8 jaar (groep 3 en 4)
Vr�dagavond van 18:30 uur tot 20:30 uur

De welpen beleven allerlei avonturen in de jungle van Jungle Book. Ze doen
leuke spelletjes en ze leren al echte scouting dingen, zoals knopen leggen,
geheimschrift, morsecode, vuur maken en omgaan met een kompas. Ze z�n veel
buiten te vinden en duiken graag de natuur in. Hutten bouwen in het bos,
rennen en ravotten op het grasveld of een spannend spel spelen op de d�k.
Welpen leren samenwerken en worden uitgedaagd om nieuwe dingen te
proberen.

WELPEN
Kinderen van 8 - 10 jaar (groep 5 en 6)
Woensdagavond van 18:30 uur tot 20:30 uur



In deze groep bepalen de jongeren zelf in overleg met de begeleiding hun
activiteiten. Ze doen allerlei verschillende activiteiten en werken zelf aan
de organisatie van hun zomerkamp. Meestal gaan ze in het buitenland op
kamp. Het liefst naar een kampterrein waar ook andere groepen van
allerlei verschillende nationaliteiten komen. Ze doen dan echt avontuurl�ke
outdoor activiteiten. Verder worden ze gestimuleerd om aan Jamboree’s
en andere grote internationale kampen deel te nemen om zo
internationale ervaring op te doen met scouts uit alle uithoeken van de
wereld. 

Het Scout programma heeft geen centraal thema (zoals b� de jongere
leeft�dsgroepen), maar vaak z�n de activiteiten onderdeel van een thema
of project. Scouts gaan aan de slag met het leren van nieuwe technieken
en en het opdoen van nieuwe kennis. Ze gaan zelf op pad met kaart en
kompas, hiken en slapen in de natuur, pionieren grote bouwwerken,
koken buiten en ze hakken hout om het kampvuur op te stoken.
Samenwerken staat centraal! B� de senioren wordt de groep ingedeeld in
patrouilles met een patrouille leider en een assistent patrouille leider. Zo
z�n de Scouts al bezig met een stukje persoonl�k leiderschap en dragen
ze samen de verantwoordel�kheid voor elkaar.

SCOUTS JUNIOR EN SCOUTS SENIOR
Junioren 10 - 12 jaar (groep 7 en 8) Senioren 12 - 14 jaar
Donderdagavond (jr) en maandagavond (sr) van 18:30 uur 20:30 uur

EXPLORERS
Jongeren van 14 - 18 jaar
Maandag van 18:30 uur tot 20:30 uur



Elk jaar gaan we op zomerkamp! Het
scoutinghoogtepunt van het jaar. De Bevers,
Esta's, Welpen en Scouts Junior gaan
gezamel�k op kamp. We noemen dat ook wel
het 'grote kamp'. De Scouts Senior en de
Explorers gaan ieder apart op kamp. 

Het zomerkamp vindt plaats in de eerste
week van de zomervakantie. De kinderen van
het grote kamp gaan op zaterdag met de bus
naar het kampterrein. Donderdag tegen de
avond worden alle kinderen door hun ouders
weer opgehaald. 

Voor de Bevers is het net even anders omdat
het hun eerste kamp is. Z� logeren twee
nachten op het kampterrein (meestal van
zaterdag t/m maandag).

De Scouts Senior en Explorers gaan meestal
van zaterdag t/m vr�dag. Z� zullen voor het
kamp alle reisinformatie delen. 

Omdat er in de Explorergroep vaak leden z�n
die ook al als aspirant leiding meedraaien met
een van de jongere groepen kunnen z� ervoor
kiezen om een andere week op kamp te gaan
dan de andere groepen. Zo kunnen z� mee
met het grote kamp en kunnen ze ook nog
een eigen kamp beleven. Dit gaat alt�d in
overleg. 

Ook wordt er voor alle groepen 2 keer per
jaar een weekend (vr�dagvond t/m zondag
ochtend) georganiseerd. Voor de Bevers is dit
1 keer een weekend (zaterdag t/m zondag)
en 1 keer een extra weekendactiviteit.

Zomerkamp en weekenden



T�dens de groepsb�eenkomsten dragen we een
scoutinguniform. Elke groep heeft z�n eigen
herkenbare blouse. Daarnaast hebben we t-shirts van
Scouting Ew�k. B� de blouse of het t-shirt dragen alle
groepen dezelfde herkenbare das van Scouting Ew�k.

Bevers Scouts Explorers

Esta's en Welpen

Trudy Sanders
Past. Hootsmansstraat 28
6644 CD Ew�k 
06-47598762 

Praktische informatie

SCOUTFIT

De contributie voor de Bevers is € 32,50 per kwartaal. 
Voor de andere groepen is de contributie € 40,00 per kwartaal.
Voor een weekend vragen we een extra b�drage van € 10,00.

De betaling kan door een machtiging af te geven voor het automatisch
afschr�ven van de contributie. De contributie wordt dan in de 1e week
van het kwartaal afgeschreven. Kinderen die lid worden tussen 1 januari
en het zomerkamp én mee willen op zomerkamp, betalen vanaf 1 januari
contributie.

CONTRIBUTIE

Pr�zen
Nieuwe blouse kindermaten 
Nieuwe blouse volwassen maten 
Nieuw Scouting Ew�k t-shirt
Nieuwe das

Het is ook mogel�k een blouse over te nemen.
B�voorbeeld van iemand die is doorgestroomd naar
de volgende groep. Vraag b� de leiding van de groep
eens of z� nog iemand weten die een blouse
beschikbaar heeft. Een nieuwe blouse, das of een
nieuw t-shirt kan worden besteld b� Trudy Sanders.

€ 35,50
€ 40,50
€ 10,00
€  8,90



Naam ouder(s)/verzorger(s)
E-mail adres van ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)
Adres
Voor- en achternaam van het kind
Geboortedatum van het kind
Jongen/meisje/anders

Het inschr�ven van een nieuw lid kan via onze website of via onze ledenadministratie. Stuur
daarvoor een e-mail naar leden@scoutingew�k.nl. 

 De volgende gegevens hebben we daarvoor nodig:

Ieder kind mag 4 keer gratis een avond met de groep meedraaien. Daarna kan je de keuze
maken om b� scouting te komen of niet. Heb je vragen over de groepsavonden of scouting in
het algemeen? Stel deze dan gerust aan de groepsbegeleiding. Z� staan klaar om vragen te
beantwoorden of om mee te denken in eventuele speciale behoeften die het kind nodig heeft.
Als er b�zonderheden z�n (denk hierb� aan gedragsindicaties of medische zorgbehoeften) is
het belangr�k om dit met de groepsbegeleiding te bespreken.

Stoppen met scouting? Dat kan natuurl�k. Geef dit aan b� de groepsbegeleiding en stuur een
e-mail naar onze ledenadministratie. De automatische incasso zal dan worden stopgezet.

IN- EN UITSCHR�VEN

W� organiseren regelmatig acties die nodig z�n zodat we het scoutingspel kunnen bl�ven
beleven. Deze acties zorgen voor extra geld waarmee b� een deel van het zomerkamp
kunnen bekostigen en ons gebouw en terrein kunnen onderhouden. B� zo'n actie kun je
denken aan: bloemenverkoop, Jantje Beton, Scouting loter� of een autowasactie. 
We verwachten dat al onze leden deelnemen aan deze acties. Dit omdat we het belangr�k
vinden dat alle kinderen beseffen dat leuke kampen en activiteiten niet gratis z�n en er samen
naartoe gewerkt moet worden. De acties hebben vaak ook een maatschappel�k betrokken
tintje. Iets dat w� als scouting belangr�k vinden. 

ACTIES

Scouting Ew�k draait volledig op vr�willigers. Iedereen die actief is in
onze vereniging doet dit vr�willig, in eigen t�d. Naast het wekel�ks
organiseren en draaien van de groepsavonden komt daar ook b�: het
organiseren van kampen, het onderhoud van het terrein en alle
voorbereiding die nodig is voor alle activiteiten. Ook nemen onze
vr�willigers elk jaar een week vr� om op kamp te kunnen met de groep. 

Soms hebben we een beetje hulp nodig om het allemaal te kunnen
realiseren. Daarom zal er soms een beroep gedaan worden op ouders en
verzorgers. B�voorbeeld om te zorgen voor extra vervoer of het op- en
afbouwen van het kampterrein.

VR�WILLIGERS



Voorzitter
Fred Thomassen

Ir. v. Stuivenbergweg 18 
6644 AB Ew�k
06-51849546 

Penningsmeester
Trudy Sanders

Pastoor Hootsmansstraat 28
6644 CD Ew�k
06-47598762 

Je kan alt�d contact opnemen met de eigen groepsleiding. De meeste groepen maken
ook gebruik van een groepsapp zodat je alt�d op de hoogte bent van het laatste nieuws.

We hopen natuurl�k dat het niet nodig is.
Problemen of uitdagingen bespreken we het
liefst met elkaar. Je kan ten alle t�den b� de
groepsbegeleiding van je eigen kind terecht. 

Als er toch zaken z�n die niet met de
begeleiding of het bestuur besproken
kunnen worden kun je contact opnemen
met de vertrouwenspersoon: Linda Eulen. 

Linda is zelf jeugdlid geweest b� Scouting
Ew�k maar inmiddels is ze niet meer actief
b� onze vereniging. 

VERTROUWENSPERSOON

Linda is werkzaam als psychologe. Haar
kennis en ervaring neemt z� dan ook mee in
haar rol als vertrouwenspersoon. 
Als je contact op wil nemen met Linda kan
dat door een e-mail te sturen naar
vertrouwenspersoonscouting@gmail.com.
Vergeet niet om een telefoonnummer in de
mail mee te sturen, dan kan Linda contact
opnemen.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon
b� scouting ew�k kun je vinden op onze
website: scoutingew�k.nl/documenten.

CONTACTPERSONEN

Secretariaat
Ilse van As

Julianastraat 13
6644 BN Ew�k
06-13825033 

Ledenadministratie
Anita Thomassen

Triangel 69 
6644 BA Ew�k
06-33851816


