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GroepsScoutShop
Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

scoutinggroep

Stadhouder Willem III / Lady Baden-Powell

"die scoutinggroep bij de naald”

Apeldoorn is met zijn bosrijke omgeving een prachtige locatie voor een 
scoutinggroep. Aan de westrand van Apeldoorn staan in het bos vijf blok-
hutten waarin de twaalf speltakken die onze groep rijk is elk weekend hun 
scouting activiteiten ondernemen.
 
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 
geleidelijk  af 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 mee-
gaat 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.

Neem eens vrijblijvend een 
kijkje bij onze scoutinggroep 
en beleef plezier, gezelligheid 
en misschien wel avontuur!

kom kijken!

contactgegevens

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres 

scoutfit

informatiefolder

Scoutfit
De scoutfit wordt gedragen tijdens alle opkomsten. Deze bestaat uit een 
welpenblouse, een groepsdas, diverse badges en een blauwe broek. De 
broek mag een spijkerbroek zijn, als hij maar blauw is en tegen een stoot-
je kan. De welpenblouse is alleen te koop bij de ScoutShop van Scouting 
Nederland. Een blouse bestellen kan via het internet. Als u de blouse lie-
ver wilt passen, dan kunt u ook langsgaan bij één van de verschillende 
ScoutShops. Kijk voor locaties en openingstijden op: www.scoutshop.nl.

Bij onze eigen groepsscoutshop (www.sw3lbp.nl/groepsscoutshop.html) 
kunnen de volgende artikelen worden aangeschaft: de groepsdas, het 
dasembleem, de dasring, het installatieteken, het welpenspeltakteken, 
het hordenaambandje, het groepsnaambandje en de regiobadge.

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 das embleem 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

1. Groepsnaambandje

4. Regiobadge

3. Nestteken

5. Speltakteken welpen

Blauwe broek

7. Installatieteken
    Scouting Nederland2. Hordenaambandje

6. Evenementenbadge

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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Sioniehorde mowglihorde

opkomsttijd zaterdagochtend 09.30 - 12.00 uur

contact sioniehorde@sw3lbp.nl

opkomsttijd zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

contact shantihorde@sw3lbp.nl

opkomsttijd zaterdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

contact mowglihorde@sw3lbp.nl

Op zaterdagochtend draaien de welpen van de Sioniehorde in ‘t Ekersnest  
hun opkomst. De Sioniehorde is een gemengde speltak: jongens en 
meisjes  spelen samen. 

Als thema gebruiken we het Jungleboek met de echte junglefiguren, 
zoals  Baloe en Bagheera. Met hen beleven we allerlei avonturen. De 
kinderen  zijn verdeeld in groepjes, ‘nesten’, die we tijdens de opkomsten  
regelmatig gebruiken. We doen het hele jaar door van alles tijdens de 
opkomsten : van spelletjes tot echte scoutingtechnieken en van een 
spannende avondopkomst tot leuke en gezellige weekendkampen. 
De afsluiting van ons scoutingjaar is altijd het zomerkamp, in de eerste  
week van de zomervakantie van zaterdag tot en met donderdag. 
Spannend  en leuk tegelijk: wat wil je nog meer?

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom een keertje langs bij een opkomst 
en ontdek hoe leuk het is!

Wij zijn de welpen van de Mowglihorde en we komen op zaterdagmiddag  
bij elkaar in ons gebouw, ‘t Ekersnest. In onze horde zitten alleen jongens . 
We doen spelletjes en lopen speurtochten, maar leren ook knopen  
maken . Of we maken vuur met de leiding en dan bakken we de lekkerste 
pannenkoeken.

Onze horde speelt in het junglethema, naar het verhaal van Rudyard 
Kipling . Samen met Mowgli en Shanti gaan we de jungle in. Onze leiding 
heeft bekende namen zoals Baloe en Akela. Aan het begin en eind van een 
opkomst openen en sluiten we bij de Raadsrots. Dit is de plek voor alle 
belangrijke momenten. De welpen zijn verdeeld in nesten, die bestaan  
uit ongeveer zes welpen waarbij de oudsten vaak gids en helper zijn. 

We gaan een paar keer per jaar op weekendkamp en in de zomer gaan 
we zelfs vijf nachten op kamp.

Als het je leuk lijkt, kom dan vooral eens bij ons kijken!

De Shantihorde bestaat uit meisjeswelpen. We spelen net als de an-
dere welpen in de jungle. Naast stoere activiteiten in de natuur, zoals 
speurtochten , stormbanen en vuurstoken, wordt er bij de meiden ook 
geknutseld en doen we echte meidenspelletjes.

De welpen van de Shantihorde nemen vaak een kijkje in de jungle en het 
dorpje Haveli, waar het meisje Shanti vandaan komt. Zo leren we in het 
dorp bijvoorbeeld koken en broodbakken, maar beleven we ook allerlei 
avonturen in de jungle. De groep is verdeeld in vijf nesten. De oudsten 
van elk nest zijn de leiders van hun groepje: de gids en de helper.

We gaan met de Shantihorde ook op kamp: meestal is dat één nachtje, 
maar in de zomer gaan we zelfs zes dagen op pad.

We draaien onze opkomsten in het gebouw Orpidow. Lijkt het je leuk om 
een keer een kijkje te komen nemen? Kom dan gerust eens bij ons langs 
en draai een opkomst mee!

Installatie
Als je een paar weken bij de welpen hebt meegekeken, wordt het tijd om 
geïnstalleerd te worden. Het is dan een speciale dag, want vanaf die dag
hoor je er helemaal bij! Maar wat gebeurt er allemaal bij een installatie?

Tijdens de installatie staan alle welpen in een halve cirkel. Daarna komen 
de welpen, die geïnstalleerd worden, één voor één naar voren, geven de 
leiding hun linkerhand en zeggen de belofte na. Dan krijg je van de lei-
ding alle badges op je blouse gespeld.

Je bent nu een echte welp van de welpenhorde! 

de wet
De welpenwet moet op ieder moment kunnen worden opgezegd en 
toegepast . De welpenwet luidt:
“Een welp speelt samen met anderen in de jungle. Een welp is eerlijk, 
vriendelijk en zet door. Een welp zorgt goed voor de natuur.”

de belofte
De welpenbelofte hoeft de welp niet uit zijn of haar  hoofd te kennen. 
Tijdens de installatie wordt de belofte voorgezegd. De belofte luidt:
“Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet. 
Jullie kunnen op me rekenen.”

Opening en sluiting
Als de welpen aankomen bij hun blokhut, hangt de welpenvlag al uit! Als 
alle welpen er zijn, wordt er geopend. De welpen gaan per nest in een 
rijtje staan met de gids voorop en de helper achteraan. 
Dan roept de leiding “Yalahi”!  Dit betekent: “laten wij gaan jagen!”
De welpen komen uit hun rijtje en vormen samen een grote kring. Dan 
wordt door alle welpen de openingstekst opgezegd. Daarna wordt door  
één van de welpen de welpenwet voorgedragen.

De opkomst eindigt altijd met de sluiting. De welpen gaan weer in de 
kring staan, pakken elkaars handen en doen de sluitingsroep.
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