
Hallo allemaal! 
Wij zijn Scouting Loevestein uit Woudrichem. 

We zijn een kleine, gezellige gemengde water- en landwerkgroep en 

we bestaan nu ongeveer 15 jaar. 

Elke zaterdag verzorgen we scoutingopkomsten voor jong en oud. 

Onze vereniging is in het bezit van vijf lelievletten. Dit zijn de roei-  

en zeilboten, waar de oudere kinderen in de zomer mee gaan varen.  

In de winter worden ze uit het water gehaald en worden ze weer 

opgeknapt en klaar gemaakt voor het volgende seizoen. 

De jongere kinderen tot en met de groep Dolfijnen gaan nog niet 

varen, zij doen allerlei leuke activiteiten op het land, meestal rond 

bepaalde thema’s.  

Alle groepen gaan minstens twee keer per jaar op kamp: ’s winters 

een weekend en ’s zomers een week. Daar kijken de meeste kinderen 

altijd erg naar uit!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie doet wat? 
Onze vereniging heeft vijf verschillende leeftijdsgroepen, die zich ook 

allemaal met verschillende dingen bezighouden: 

Bevers 

Dit is de jongste groep, voor kinderen van vijf tot zeven jaar. 

Het overkoepelende thema bij de Bevers is het fantasiehuis 

“Hotsietonia” met als hoofdrolspeler: het mannetje “Lange Doener”. 

Rond dit thema doen zij diverse spellen en activiteiten. 

 

Welpen 

Dit zijn de kinderen van zeven tot negen jaar. Hier is het hoofdthema  

“Het Jungleboek”, met als hoofdrolspelers Mowgli, Baloe, Hati, enz. 

Ook kunnen de kinderen hier ‘insignes’ (een soort badges) verdienen, 

door een aantal weken met een bepaald thema actief bezig te zijn.  

 

Dolfijnen 

Dit zijn de kinderen van negen tot elf jaar. Het is een “overgangsgroep” 

van het land- naar het waterwerk. De kinderen leren alvast wat over 

varen met de boten. Ze leren allerlei handige knopen, onderdelen van 

de lelievletten naast de spellen rond ons clubhuis.  

 

Zeeverkenners 

Dit zijn de kinderen van elf tot zestien jaar. ’s Zomers gaan ze varen op 

de afgedamde maas. ’s Winters, als de boten uit het water zijn, wordt 

er naast spellen dikwijls gepionierd (van hout en touw constructies 

bouwen)houden ze zich vooral bezig met het onderhoud van de boten 

en leren ze de theorie van het roeien en zeilen. 

 

Wilde Vaart 

Dit is een begeleide maar zelfstandige groep jongeren van zestien tot 

negentien jaar.  

Ook zij gaan ’s zomers zeilen en ’s winters helpen ze o.a. de boten en 

ons clubgebouw te onderhouden. Verder helpen ze zo nodig de 

jongere groepen bij bepaalde activiteiten. 

 

 

Groep Leeftijd Tijd Info 

Bevers 5 - 7 jaar 14.00 - 16.00 u bevers@scouting-loevestein.nl 

Welpen 7 - 9 jaar 09.30 - 12.00 u welpen@scouting-loevestein.nl 

Dolfijnen 9 - 11 jaar 13.30 - 16.00 u dolfijnen@scouting-loevestein.nl 

Zeeverkenners 11 - 16 jaar 09.30 - 12.00 u zv@scouting-loevestein.nl 

Wilde Vaart 16 -  19 jaar 13.30 - 16.00 u wildevaart@scouting-loevestein.nl 



Leiding: 

Na de Wilde Vaart kun je leiding worden bij één van de speltakken. Je 

kunt dan een training volgen om wegwijs te worden in het leiding 

geven aan en omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en in 

het maken van wekelijkse programma’s voor de opkomsten.  

Ook dit is erg leuk en afwisselend!!! 

Mensen die leiding willen worden zijn altijd welkom, lijkt je het leuk 

ons leidingteam te versterken maar heb je nooit op scouting gezeten 

kom dan ook gerust kijken! 

 

Tot slot 
Heb je zin in een leuke, afwisselende en  

leerzame hobby? 

Kom dan op zaterdag eens bij ons langs! Kijk in de tabel voor de 

juiste leeftijdsgroep en tijd. 

Je kunt dan even lekker rondkijken bij ons clubgebouw en 

natuurlijk meteen een opkomst meedraaien!! 

Daarna mag je nog een aantal keer gratis terugkomen, om te 

kijken of je het leuk vindt. 

 

Meer info?? 
Heb je nog vragen of wil je gewoon wat meer weten over onze club? 

Dan kun je altijd bellen naar tel. 0183-448027. Of mail naar een van 

de e-mailadressen in de tabel hierboven. 

Of kom tijdens opkomsten op zaterdag naar 

 

Bolwerk 1c (langs de Middelvaart, bij vv Woudrichem) 

Woudrichem  

tel. 0183-302157. 

 

Tot ziens!! 

 

 

 

 

 

 

 


