
In het kort 

 Jongens & meisjes 

van 6 t/m 99 

 Plezier, uitdaging en 

structuur 

 Respect, zelfstandigheid 

en samenwerken 

 Onder leiding van 

bevoegde leidinggevende 

 Onderdeel van scouting 

Nederland 

o Incl. kortingsacties op 

scouting artikelen 

o Lidmaatschap 

scoutingmagazine 

o Toegang tot scouting 

kampeerterreinen 

 

Contact & meer informatie 

Website:  http://www.keizerkarelgroep.com 
E-mailadres:  info@keizerkarelgroep.com  
 
Adres clubhuis: Zonnestein 64 
   1181 LX Amstelveen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Groepsinfo & 

Scouting Algemeen 

 



Inleiding 

Scouting Nederland is de 
grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van het land 
met 90.000 jeugdleden en 
30.000 vrijwilligers. Er zijn in 
Nederland 1300 
Scoutinggroepen.  
 
Scouting biedt kinderen en 
jongeren een plezierige 
vrijetijdsbesteding. 
Samenwerken, avontuur, respect 
voor elkaar en de leefomgeving, 
zelfstandigheid en 
ontplooiing zijn 
hierbij centrale 
thema's. 
 
Scouting biedt 
kinderen, ongeacht 
huidskleur, geloof, 
beperking, of politieke 
overtuiging, een veilige en 
leerzame speelomgeving. De 
activiteiten zijn erop gericht 
dat, naarmate de kinderen ouder 
worden, de begeleiding afneemt 
en hun zelfstandigheid 
toeneemt.  
 
 
 
 
 
 
 

 Wereldwijd telt Scouting 

32 miljoen leden en 

bestaat al 100 jaar. 

 Scouting biedt jeugd 

plezier, uitdaging en 

structuur. 

 Scouting maakt jongeren 

maatschappelijk actief. 

 Scouting leert kinderen 

wat respect, 

zelfstandigheid en 

samenwerken betekent. 

 

De groep 

De groep is ontstaan 
uit de 
"vierkantsclub", 
voor jongens van de 
Dorpskerk. In 
september 1936 
hebben zij zich bij 

de Padvinders Vereniging 
aangesloten, omdat ze mee 
wilden doen met de 1e  
wereldjamboree in Nederland 
in 1937.  Deze groep is de 
Keizer Karel Groep geworden, 
een logische 
naam voor 
een groep 
die toen aan 
de Keizer 
Karelweg 
was 
gevestigd. 
 
 

“ In negentien drie 
zeven 

Dan zul je wat 
beleven! 

Speltakken 

De groep heeft verschillende 
speltakken waarin jongens en 
meisjes gezamenlijk het scouting 
‘spel’ spelen. Elke speltak heeft 
een ander thema of manier van 
spelen.  

5 t/m 8 -Bevers  

Iedere zaterdag van 
9:00 tot 11:00 uur 
beleven de Bevers 
met Pompedomp, 
Hippe Springveer, 
Karo Kunst, Vlerk 
Speurwerk, Lange 
Doener, Lappezak, Frederik 
Scheuremaar en vele andere 
bewoners van "Hotsjietonia" 
doldwaze avonturen.  

8 t/m 11 - Welpen 

Elke zaterdag tussen 9:00 en 
11:00 uur spelen de Welpen in de 
wereld van het Jungle boek. 
Samen met Baloe, Tabaqi, 
Baghera, Rakscha, etc. maken zij 
de leukste avonturen mee!  

11 t/m 15 - Scouts 

Elke vrijdag hebben de Scouts 
opkomst tussen 19:00 en 21:00 
uur. Zij doen het hele jaar door 
verschillende activiteiten zoals: 
sport en spel, kamperen, koken,  
E.H.B.O., kaart en kompas en 
bouwen objecten met touw en 
palen. Tevens trekken de Scouts 
er verscheidene keren op uit om 
de wereld te ontdekken.  

15 t/m 18 - Rowans 

Elke vrijdag komen de Rowans 
tussen 19:30 en 21:30 uur 
samen. De activiteiten zijn erg 
gevarieerd en worden door hen 
zelf verzonnen. Voorbeelden 
hiervan zijn: laserschieten, 

klimmen, karten, 
kampvuur, etc. De 
Rowans hebben geen 
leiding meer, maar 
hebben begeleiding.  

18 t/m 25 - Elegast 
Stam 

De Stam is voor 
leden die het nog 

steeds leuk vinden om gezellig 
met scouting bezig te zijn.  En 
maakt het eigen programma, 
opkomsten op vrijdag vanaf 
21.30. 

18+ - Plus-Scouts 

De Plus-Scouts zijn 
volwassenen vanaf 18 jaar 
zonder vaste opkomsten. De 
Plus-Scouts hebben het hele 
jaar diverse activiteiten zoals: 
de 24 uur (kamp), motortour, 
spelletjeavond, barbeque, etc. 

Groepsyell: 
“ Paars, oranje. 
Paars, oranje, 

wat je wil dat kan je!” 
 


