
In het kort 

 Jongens & meisjes 

van 11 t/m 15 

 Vrijdagavond van 

19:00 tot 21:00 

 Onder leiding van 

bevoegde leidinggevende 

 Contributie: € 27,00 per 

kwartaal (excl. kampen) 

 

 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:  scouts@keizerkarelgroep.com  
 
Adres clubhuis: Zonnestein 64 
   1181 LX Amstelveen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Scouts 

11 t/m 15 jaar 

 



Inleiding 

Scouts? Scouts zijn tussen de 11 
en 15 jaar en zijn erg veelzijdig! 
Zo vindt iedere Scout andere 
dingen leuk. Pannenkoeken 
bakken, bruggen bouwen van 
touw en hout, zingen, kamperen 
onder een zeiltje, boogschieten, 
zwemmen, theater, vliegers 
maken, abseilen of juist 
klimmen... je kunt het zo gek 
niet bedenken. Bij de scouts kan 
het en doen we het.  
 

Programma 

De Scouts hebben 
(vrijwel) iedere 
vrijdagavond 
opkomst van 19:00 
tot 21:00uur. 
Meestal hebben we 
opkomst in ons 
clubhuis maar soms 
ook wel eens ergens 
anders. Tijdens de opkomst doen 
we veel leuke (actieve) 
spelletjes en leren we scouting 
technieken zoals hakken, vuur 
maken, pionieren, route 
technieken en EHBO.  

Patrouilles 

Als je bij de scouts komt wordt 
je ingedeeld in een Patrouille 
(een groepje van 6 à 7 scouts). 
Met je patrouille doe je veel 
dingen samen. Je patrouille 
heeft een PL (Patrouille Leider) 
en een APL (Assistent 
Patrouille Leider), deze zijn 
vaak (niet altijd) de oudste van 
de patrouille en hebben de 
meeste ervaring. 
 

Uniform & 

Installatie 

Net als alle andere 
scouts moet je ook 
een uniform, een das 
en een hoed hebben. 
Als je lid wordt bij 
ons kan je dit kopen 
bij de ScoutShop. 
 

Net als alle andere Scouts moet 
je ook worden geïnstalleerd als 
je lid wordt. Dit is een heel 
officieel en spannend moment 
want vanaf dan hoor je er echt 
bij en mag je je uniform 
helemaal compleet dragen! Bij 
je installatie krijg je van ons 
ook je das en je insignes die op 
je uniform moeten komen. 

 

Kampen 

De Scouts gaan jaarlijks een 
aantal keer op kamp, 

Froukje (via Hyves): 
“Ik wil ff zegge dat t 
kamp super gaaf was 
egt vett cool man!!!!!!" 

verschillend van een weekend 
tot in de zomer een hele week. 
 

Hersftkamp: Elk 1e weekend van 
de herfstvakantie trekken we er 
op uit om gezellig in de bossen 
te gaan kamperen. Dit kamp is 
het 1e van het seizoen en staat 
garant voor een goed begin!  
 

Houthakkerskamp: Leren hoe je 
hout hakt, hele bomen omzaagt 
en ook een super weekend 
beleven, samen met andere 
scouts uit de hele regio. Dat is 
het houthakkerskamp (voor 
scouts van 13 en ouder). 
 

PaRoBa: Elk jaar gebeurt er iets 
spannends in het Amsterdamse 
bos, de regionale scouting 
wedstrijden. Scouts uit de hele 
regio komen bij de radartoren 
samen om elkaar te ontmoeten 
en kijken wie er dit jaar de 
beste prestatie neerzet. Ook 
heel gezellig als je niet wint. De 
winnaars mogen door naar de 
landelijke scouting wedstrijden! 
  

Voorjaarskamp: Ergens in het 
voorjaar gaan we met de 
scouts op kamp. Wat er precies 
gebeurt is per jaar 
verschillend. 
  

Zomerkamp: Het hoogtepunt 
van elk scouting seizoen, een 
week lang met alle scouts op 
kamp. Kamperen, koken, 
spelen, lachen, hiken,  zingen, 
kampvuren, eten, enz. In één 
woord genieten! Elk jaar naar 
een andere locatie met een 
ander thema. Soms gaan we 
zelfs naar het buitenland. 
 

Leiding 

Zonder leiding kunnen de 
Scouts niet draaien. De leiding 
bedenkt wat er tijdens de 
opkomsten gedaan gaat worden 
en organiseert de kampen. De 
leiding bestaat uit vrijwilligers 
die het spel van scouting leuk 
vinden en dit ook graag op de 
Scouts overbrengen. Alle 
leiding heeft een gerichte 
opleiding of heeft via Scouting 
Nederland een degelijke cursus 
gevolgd.


