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Scouting de Paauw is in 2020 ontstaan uit een fusie tussen Scouting Willibrord en
Scouting van Wassenaer van Obdam. Beide verenigingen hebben een jarenlange
geschiedenis in Wassenaar en door te gaan samenwerken is een vereniging ontstaan
met een fantastische kennis van scouting en een heel enthousiaste leidinggroep.
De leiding en het bestuur van Scouting de Paauw bestaat alleen uit vrĳwilligers
die zich graag willen inzetten voor het plezier van uw kinderen. Onze vereniging heeft
10 speltakken, zowel land- als waterscouts.

Naam speltak
Bevers
Welpen
Scouts
Zeeverkenners
Explorers
Wilde vaart
Roverscouts
Loodsen
Stam
Plusscouts

Leeftĳden
4.5 - 7
7 - 11
11 - 15
11 - 15
15 - 18
15 - 18
18 - 23
18+
21+
21+

Draaidag
Zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag
Vrĳdagavond
Zaterdagmiddag
Vrĳdagavond
Zaterdagmiddag
Vrĳdagavond
Zaterdagmiddag
Maandagavond
Woensdag (1x per maand)

Tĳden
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
19:30 - 21:30
13:00 - 17:00
19:30 - 22:00
13:00 - 17:00
19:30 - 23:00
13:00 - 17:00
20:00 - 22:00
20:00 - 22:30

Alle groepen hebben opkomst in onze clubgebouwen aan de Paauwlaan en de
Dr. Mansveltkade. De waterscouts (Zeeverkenners / Wilde Vaart / Loodsen) zĳn in het
zomerseizoen (april t/m oktober) te vinden op de Kagerplassen.

Doel van Scouting de Paauw

Het doel van onze scouting is hele leuke, leerzame en vooral gezellige
opkomsten te draaien. De opkomsten zĳn speciaal gemaakt voor elke
leeftĳdsgroep. Door middel van spelletjes en opdrachten leren de kinderen
spelenderwĳs zelfstandig te worden en samen te werken. Dit alles met plezier als
hoofddoel. Iedere opkomst is anders, waardoor vele aspecten van de ontwikkeling
aan bod komen. Wĳ volgen de doorlopende leerlĳn die Scouting Nederland heeft
ontwikkeld en die meegroeit met je persoonlĳke ontwikkeling in elke speltak.

Meedraaien?

Ben je geïnteresseerd in wat scouting te bieden heeft, kom dan je eerste maand
gratis meedraaien om te kĳken of het iets voor jou is. Vul vooraf het
interesseformulier op de website in, zodat we jouw gegevens hebben en contact
kunnen opnemen om een afspraak te maken. Wil je na de proefopkomsten lid
worden? Dan schrĳven wĳ jou meteen in. Als je een tĳdje bĳ onze scouting hebt
meegedraaid, zal je geïnstalleerd worden. Als je geïnstalleerd bent, hoor je “echt”
bĳ onze groep.

Kleding

Iedere speltak heeft zĳn eigen kleur blouse. Daarnaast behoren onze groepsdas
en de Scouting Nederland dasriem tot de Scoutfit. Als aanvulling op je
scoutingblouse heeft Scouting de Paauw een prachtige groepstrui, vest of t-
shirt. Op onze website vind je aanvullende informatie. De blouse is te vinden in
de scoutshop van Scouting Nederland. De Scouting de Paauw trui, het vest en het
t-shirt kun je bestellen via het bestelformulier op onze website.

Over onsOver ons



Contributie en kampbĳdrage

Voor het lidmaatschap van Scouting de Paauw betaalt u jaarlĳks contributie voor de
periode van januari t/m december. De contributie is inclusief het lidmaatschap van
Scouting Nederland. We hanteren een opzegtermĳn van 1 maand. Na het invullen
van het inschrĳfformulier, ontvangt u een nota van onze penningmeester.
Voor deelname aan zomer- en weekendkampen wordt apart een bĳdrage
gevraagd. Een voorschot op de bĳdrage voor het zomerkamp is bĳ een aantal
speltakken al meegenomen in de contributie. Het bedrag van de contributie en
kampbĳdrage is verschillend per speltak. Op onze website kunt u verdere
informatie over contributie en kampbĳdrage terugvinden.

We gaan op kamp!

In de zomer gaan wĳ altĳd op kamp. Dit gebeurt in de 1e week van de zomervakantie
voor de jeugdleden. De Bevers en Welpen gaan samen op kamp in een clubhuis van
een andere scoutinggroep. De Bevers blĳven 3 nachten slapen en de Welpen blĳven
de hele week logeren. De Scouts en de Explorers gaan kamperen in onze prachtige
groepstenten en een enkele keer gaan ze zelfs naar het buitenland. De Zeeverkenners
en Wilde Vaart gaan ergens in Nederland zeilen en verblĳven in een clubhuis of
gaan kamperen. Zĳ gaan zelfs 10 dagen op kamp!

Daarnaast hebben de speltakken regelmatig een weekendkamp. Dit kan in een van
onze eigen clubhuizen zĳn, maar ook ergens in de omgeving. DeWelpen doen mee
aan het RWW (Regio WelpenWeekend) en de Scouts gaan naar de RSW (Regionale
Scouting Wedstrĳden). De Zeeverkenners en Wilde vaart doen mee aan Kaagcup, het
grote zeilevenement voor scoutinggroepen uit de omgeving. Ook gaan we met de hele
vereniging 1x per jaar ergens in de omgeving een weekend weg. We verblĳven dan in
een clubgebouw of gaan met z’n allen kamperen.

Kamp en contributie Bevers

Draaitĳden: Zaterdagmiddag 14:00 - 16:30 uur

Leeftĳden: 4,5 – 7 jaar (hierna gaan zĳ naar de Welpen)

Wat doen de Bevers?

Van marshmallows roosteren tot vliegers maken, van speurtochten lopen tot
levend ganzenbord spelen. De Bevers kunnen het allemaal. Door te spelen en
zelf dingen te ontdekken, leren de Bevers heel veel op scouting. In het
denkbeeldige dorp Hotsjietonia komen de kinderen gekke figuren tegen. Onder
andere Fleur Kleur en Professor Plof wonen hier. De Bevers mogen op
zaterdagmiddag ook in Hotsjietonia spelen en kunnen daardoor badges
verdienen. Kunnen we bĳvoorbeeld zelf een raket maken of een
toneelvoorstelling geven? De Bevers mogen één keer per jaar ook een nachtje op
scouting logeren. Ook gaan we mee met het groepsweekend met de hele
vereniging. In de eerste week van de zomervakantie gaan we zelfs drie nachtjes
op kamp!

Leiding
Nienke Rader (Teamleider)
Ivana van der Werf
Ilona de Beer
Esmee Franken



Welpen

Draaitĳden: Zaterdagmiddag 14:00 – 16:30 uur

Leeftĳden: 7 – 11 jaar (hierna gaan zĳ naar de Scouts of Zeeverkenners)

Wat doen de Welpen?

Welkom bĳ de Welpen! Een gezellige groep kinderen tussen de 7 en 11 jaar die
elke zaterdag onwĳs gave dingen doen! Wat houdt dat in? Nou, wat dacht je van
figuurzagen en het koken van een diner. Of het spelen van een bordspelletje als
Stratego? Nee... niet zo saai op het bord zelf. We doen het natuurlĳk wel in het
echt, een levend groot (bord)spel verspreid in een bos!

Buiten dit alles gaan deWelpen ook wel eens een langere tĳd met elkaar op
pad. Zo nemen ze deel aan regionale weekenden en gaan we elke zomer op een
gaaf kamp. Een thema en een warm kampvuur zal hier natuurlĳk niet bĳ ontbreken.
Maar het allerbelangrĳkste is de geweldige gezellige sfeer die we met elkaar
creëren. Nieuwsgierig? Kom dan vooral een keertje een opkomst meekĳken!

Leiding
Stĳn Bezooĳen (Teamleider)
Renske van der Peet
Yrsa Martens
Babet van Andel
Emiel Enthoven

Draaitĳd: Vrĳdagavond 19:30 – 21:30 uur

Leeftĳden: 11 – 15 jaar (hierna gaan zĳ naar de Explorers)

Wat doen de Scouts?

Bĳ de Scouts ligt de focus op het bewust ontwikkelen van hun scoutingkennis en
-vaardigheden. Hieronder vallen onder andere sport en spel, natuur en milieu,
bouwwerken pionieren en bĳvoorbeeld veilig leren hakken en je eigen kampvuur
maken. De verschillende activiteitengebieden (verzamelingen van activiteiten die
qua onderwerp bĳ elkaar horen) zorgen ervoor dat er veel variatie in het
programma zit en de kinderen elke week iets anders doen.

Natuurlĳk mogen de kampen niet ontbreken. Zo gaan we elk jaar op
weekendkamp, soms in tenten. Ook gaan we in de zomervakantie een hele week
op zomerkamp en doen we mee met de Regionale Scouting Wedstrĳden (RSW:
Een weekend in het voorjaar). Tĳdens zomerkamp gaan de Scouts primitief
kamperen (een hike met een overnachting onder een zeiltje), koken op een
zelfgemaakt vuur, GPS en kompas lezen en doen ze verschillende leuke en
uitdagende spellen!

Combinatie land+water
Het is mogelĳk bĳ onze groep om lid te zĳn van de Landscouts (op
vrĳdagavond) en ook van onze Zeeverkenners (Waterscouts op zaterdag).

Leiding
Emily Vaassen (Teamleider)
David Jansen
Michel Rĳskamp

Scouts



Zeeverkenners

Draaitĳden: Zaterdagmiddag 13.00 – 17.00 uur

Leeftĳden: 11 – 15 jaar (hierna gaan zĳ naar de Wilde Vaart)

Wat doen de Zeeverkenners?

De Zeeverkenners zĳn vanaf begin april tot november te vinden op de
Kagerplassen. Hier liggen in het zomerseizoen de boten van de groep. Elke
week gaan de Zeeverkenners zeilen. De ene keer een leuk zeilspel, de volgende
keer krĳgen ze instructie om nog beter te leren zeilen en weer een andere keer
bepalen ze zelf waar ze heen gaan. Als het zomerseizoen is afgelopen is het tĳd
om de boten weer op te knappen voor het volgende jaar.

Door het jaar heen vinden er verschillende kampen plaats. Met Hemelvaart is er
Kaagcup, dit zĳn zeilwedstrĳden met heel veel andere scoutinggroepen. Het
zomerkamp van de Zeeverkenners duurt 10 dagen en vindt uiteraard op en rond
het water plaats ergens in Nederland.

Combinatie land+water
Het is mogelĳk bĳ onze groep om lid te zĳn van de Zeeverkenners (op
zaterdagmiddag) en ook van onze Scouts (land, op vrĳdagavond).

Leiding
Milène de Kievit (Teamleider)
Martĳn Franken
Bryan Hakkeling

Explorers

Draaitĳden: Vrĳdagavond 19:30 – 22:00 uur

Leeftĳden: 15 – 18 jaar (hierna gaan zĳ naar de Roverscouts of Loodsen)

Wat doen de Explorers?

Handen uit de mouwen voor de spannendste etappe in de ontdekkingsreis van
Scouting. Iedereen tussen de 15 en 18 kan Explorer worden. Explorers hebben
het zelf voor ’t zeggen, ze maken samen plannen, bepalen hun eigen avontuur.
Daarom is geen dag hetzelfde.

Van speleologie tot straattheater, van kampvuren maken tot afzien op een
fietstocht… Abseilen, kanovaren, primitief kamperen, dagje strand en lekker
stappen in dezelfde vakantie. Je eigen mok uit berkenhout hakken. Niks is
onmogelĳk. Bĳ de Explorers blĳft het niet bĳ plannen maken. Plannen zĳn er om
uitgevoerd te worden. Plannen maken is één. Samen plannen uitvoeren is twee.
Het vraagt organisatietalent. Je moet ervoor praten en luisteren, en besluiten
nemen. Maar organiseren valt te leren. Want Explorer ben je gelukkig niet in je
eentje. De taken worden verdeeld. Ieder speelt z’n eigen rol in het team.

Begeleiding
Rick Groenewege (Teamleider)
Ilona de Beer
Dorus Ruĳgrok



Wilde Vaart

Draaitĳden: Zaterdagmiddag 13.00 – 17.00 uur

Leeftĳden: 15 – 18 jaar (hierna gaan zĳ naar de Roverscouts of Loodsen)

Wat doet de Wilde Vaart?

De Wilde Vaart is de groep waar je na de zeeverkenners naar toe gaat. In de
zomer zeilt het waterwerk volledig zelfstandig in lelievletten op de Kagerplassen.
In tegenstelling tot de zeeverkenners, waar de leiding de programma's maakt,
mogen ze helemaal zelf weten hoe ze de opkomsten indelen. Het is heerlĳk om
de warme zomerdagen op het water door te brengen en actief bezig te zĳn. In de
herfst heeft de Wilde Vaart te maken met hardere wind en ook dan gaan ze het
water op. Een echte uitdaging is het meestal wel. In de winter zorgt de Wilde
Vaart ervoor dat de boot weer vaarklaar is voor het zomerseizoen. Bĳ het
onderhoud hoort het staal en het houtwerk schuren, verf aanbrengen, hout
lakken en meestal een achterdek tekening maken. Bĳ de Wilde Vaart leren we
meer met apparatuur werken en leren we zelfstandig te klussen. Ook beginnen
de leden met leren om te varen met onze sleepboot de Olifant!

We hebben natuurlĳk ook meerdere kampen per jaar. Kaagcup is een van de
hoogtepunten van het zomerseizoen. Kaagcup bestaat uit 2 volle dagen
wedstrĳden zeilen maar bovenal draait het voor de Wilde Vaart erom om ook
andere scoutinggroepen te ontmoeten. Elk jaar gaan we ook in de
zomervakantie op zomerkamp. Tien dagen lang zeilen en van het meestal
warme weer genieten. De Tweedaagse (overnachten in de vletten), dropping,
stadsbezoek, zwemmen en zelf koken zĳn vaste onderdelen van de week. De
Wilde Vaart maakt samen met de begeleiding het programma, waar veel in
mogelĳk is. Samen zorgen ze voor een goede planning met leuke activiteiten.
Uiteraard doet de Wilde Vaart mee met de groepsactiviteiten door het hele jaar
heen.

Begeleiding
Luuk van der Kleĳn
Jörgen Hakkeling

Draaitĳden: Vrĳdagavond 19:30 - 23:00 uur

Leeftĳden: 18 – 23 jaar

Wat doen de Roverscouts?
De Roverscouts vormen een jongerenspeltak voor leden die zich verder binnen
scouting willen ontwikkelen, maar ook nog steeds gezellig wekelĳks bĳ elkaar
willen komen. We hebben geen (bege)leiding, maar een adviseur. Daarnaast
zĳn we zelf verantwoordelĳk voor het maken van ons eigen programma.

Hierdoor is het programma bĳ de Roverscouts zeer divers: de ene week zĳn we
hout aan het hakken en de volgende week zĳn we bezig met het maken van een
eigen website. Daarnaast organiseren we ook weekendkampen met andere
speltakken en groepsactiviteiten voor de hele scouting, zoals een griezelige
Halloween-avond. Als we toch vragen hebben of hulp ergens bĳ nodig hebben,
kunnen we altĳd terecht bĳ onze adviseur.

Naast de wekelĳkse opkomst van onze eigen speltak, zĳn veel Roverscouts ook
leiding bĳ een jongere speltak. Dit is prima te combineren en zo kan je ook na je
18e nog op verschillende manieren actief bĳ scouting te blĳven.

Adviseur
Michiel Porte

Roverscouts



Loodsen

Draaitĳden: Zaterdagmiddag 13:00 tot 17:00 uur

Leeftĳden: 18+

Wat doen de Loodsen?

Bĳ de Loodsen brengen wĳ in het zomerseizoen het grootste deel van onze tĳd
door op het water. Meestal op een zeilboot, maar soms trekken we er ook met
de motorboot op uit. Het is bĳ de Loodsen dan ook mogelĳk om vaarbewĳzen
te halen voor zowel zeil- als motorboten, dit is natuurlĳk niet verplicht. Bĳ de
Loodsen is er, in tegenstelling tot jongere speltakken, geen leiding die
programma verzorgt. Dat is de taak van de leden zelf. Wel zĳn er twee adviseurs
die wat sturing geven, zodat alles in goede banen blĳft lopen. Maar voor de rest
is er complete vrĳheid voor de leden over hoe opkomsten, kampen en gezellige
avonden worden ingedeeld. In de winter zorgen de Loodsen ervoor dat de boot
weer vaarklaar is voor het zomerseizoen. Dit onderhoud wordt vaak samen met
de andere water-speltakken (de Zeeverkenners en de Wilde Vaart) uitgevoerd.
Bĳ het onderhoud hoort het staal en het houtwerk schuren, verf aanbrengen en
hout lakken.

We hebben natuurlĳk ook meerdere kampen per jaar. Kaagcup is één van de
hoogtepunten van het zomerseizoen. Kaagcup bestaat uit 2 volle dagen
wedstrĳden zeilen maar bovenal zĳn er gave feesten en kansen om andere
scoutinggroepen te ontmoeten. Ieder jaar gaan we ook in de zomervakantie op
zomerkamp. En door het jaar heen worden vaak weekendkampen
georganiseerd. Soms een dag van tevoren, omdat er mooi weer aankomt en we
dan zoveel mogelĳk op het water willen zĳn. Uiteraard doen de Loodsen ook
mee met de groepsactiviteiten door het hele jaar heen.

Adviseurs
Luuk van der Kleĳn
Jörgen Hakkeling

Scouting de PaauwSTAM

Draaitĳden: Maandagavond 20:00 – 22:00 uur

Leeftĳden: 18+

Wat doet de Stam?

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan lid van de Stam worden. De Stam is een
speltak waar alles zelfstandig wordt gedaan. Dit betekent dat het programma zelf
wordt bedacht, met programma’s als stokbroodgolf, aan de slag met een Arduino,
Chips proeverĳen en verschillende offline en online spellen, zoals Just Dance.

De Stamheeft geen begeleiding en leert de nieuwste leden zelf de fijne kneepjes
van het Stam-zĳn waardoor zelfstandigheid en verantwoordelĳk worden
ontwikkelt. De Stam gaat gezelligmee op groepsweekend en doordat de leeftĳd
boven de 18 ligt kan het jaarlĳkse kamp gaan naar waar ze willen; naar België,
Duitsland of daar voorbĳ. Ook dit wordt zelf georganiseerd.

Dit alles zorgt ervoor dat elke week opkomsten leuk zĳn, nooit hetzelfde en een
beetje gek!



Scouting de PaauwPlusscouts

Draaitĳden: 1x per maand op woensdagavond 20:00 – 22:30 uur
of indien nodig op een andere dag/avond.

Leeftĳden: 21+

Wat doen de Plusscouts?

De Plusscouts hebben elke maand een afwisselend samengesteld programma dat
door de Plusscouts zelf wordt gemaakt. De ene maand heeft dit programmameer
scouting elementen in zich dan de ander, maar plezier en gezelligheid staat
voorop bĳ de Plusscouts. Aan het begin van het jaar maken de Plusscouts een
gezamenlĳke jaarplanning en bespreken dan welke activiteiten er voor het
komende jaar op de planning staan. De activiteiten bĳ de Plusscouts variëren van
zeilen op de Kaag tot bowlen bĳ Menken tot een avondje primitief koken of
kubben op het strand. Ook gaan de Plusscouts elk jaar gezamenlĳk een
weekendje weg naar een leuke plek ergens in Nederland.

Leiding
De Plusscouts hebben geen (bege)leiding maar organiseren alles zelf.

Wilt u meer weten over een specifieke groep (speltak)? Stuur dan een mailtje
naar één van de onderstaande adressen, dan nemen wĳ zo spoedig mogelĳk
contact met u op.

bevers@scoutingdepaauw.nl
Welpen
Bevers

Scouts
Zeeverkenners
Explorers
Wilde Vaart
Roverscouts

Stam
Loodsen

Plusscouts

Speltak E-mail

welpen@scoutingdepaauw.nl
scouts@scoutingdepaauw.nl
zeeverkenners@scoutingdepaauw.nl
explorers@scoutingdepaauw.nl
wildevaart@scoutingdepaauw.nl
roverscouts@scoutingdepaauw.nl

stam@scoutingdepaauw.nl
loodsen@scoutingdepaauw.nl

plusscouts@scoutingdepaauw.nl

Bestuur

Voorzitter Rick Groenewege
voorzitter@scoutingdepaauw.nl

Secretaris Patrick Robĳn
secretaris@scoutingdepaauw.nl

Penningmeester Richard van Andel
penningmeester@scoutingdepaauw.nl

Groepsbegeleiders Stefan Martens
groepsbegeleider@scoutingdepaauw.nl

Algemeen lid Mirjam Franken

Algemeen lid Bryan Hakkeling

Algemeen lid Femke Beĳer

Ondersteunend

Vertrouwenspersoon Xandra Claessen & Gideon Lopes Cardozo
vertrouwenspersoon@scoutingdepaauw.nl

Scouting de PaauwContact



Www.scoutingdepaauw.nl


