GROEPSINDELING
Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman en Kastanujo zijn twee aparte scoutinggroepen op hetzelfde terrein,
wel organiseren wij veel dingen samen. Cornelis de Houtman organiseert opkomsten op zaterdag, kampen en
activiteiten voor de jongens. Kastanujo organiseert opkomsten op zaterdag, kampen en activiteiten voor de meiden.
Bij de bevers (5 - 7 jaar) spelen jongens en meiden samen. Vervolgens gaan de jongens en meiden hun eigen weg
en komen bij de wilde vaart (15 - 18 jaar) weer samen.

BEVERS

5 - 7 JAAR
Wil jij elke zaterdag
doorbrengen met
vriendjes en
vriendinnetjes?

Kom eens kijken bij de
bevers en laat je fantasie
werkelijkheid worden
in dit avontuur!
BEVERS@CORNELISDEHOUTMAN.NL

WELPEN

7 - 11 JAAR
Ben jij toe aan een
spannend avontuur
en wil je dingen
doen waar je
klasgenoten jaloers
van worden?

SHANTI-WELPEN 7 - 11 JAAR
dat

Ben jij een meisje
die houdt van
avonturen en
word je niet bang
van modder?

Kom dan eens kijken bij
de welpen, waar je elke
zaterdag nieuwe
vriendinnen ontmoet!

Kom dan eens kijken bij de
welpen, waar elke zaterdag
een grote verrassing is!
WELPEN@CORNELISDEHOUTMAN.NL

SHANTIWELPEN@KASTANUJO.NL

VERKENNERS

PADVINDSTERS 11 - 15 JAAR

11 - 15 JAAR
Leren zeilen en
tegelijkertijd een
toptijd beleven,
wie wil dat nou niet?

Heb je zin in lol en
gekkigheid, maar
wil je ook leren
zeilen?
Kom dan eens kijken bij
de padvindsters, waar elke
zaterdag een nieuwe leuke
ontdekking is op
de plassen!

Kom dan eens kijken bij
de verkenners, waar elke
zaterdag een groot feest is
op het water!
VERKENNERS@CORNELISDEHOUTMAN.NL

PADVINDSTERS@KASTANUJO.NL

WILDE VAART

15 - 18 JAAR
Minder leiding
krijgen en meer
leiding nemen!
Hier maak je een
eigen programma!

Kom eens kijken bij
de wilde vaart en geef aan
de zaterdag je eigen draai!
WILDEVAART@CORNELISDEHOUTMAN.NL

WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN
WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

BEVERS
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze activiteiten,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
Als je nieuw bent bij de bevers komt de leiding
altijd graag even langs om te kletsen met
de ouders. Zo weten de ouders wie wij zijn
en wij wie de ouders zijn.

WAAR EN WANNEER?
De bevers hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw op Platteweg 42a.
De opkomst begint om 11:00 en duurt tot 13:00.
Soms draaien we op afwijkende tijden, in dat geval sturen we
altijd een mailtje. Bij de opkomst beleef je elke week een
nieuw avontuur. Speurtochten, kampvuren, thema-figuren
die langs komen? Niets is te gek voor deze speltak!
Daarnaast zal je elke zaterdag optrekken leeftijdsgenootjes.

E-mailadres:
bevers@cornelisdehoutman.nl

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
De bevers hebben naast de wekelijkse opkomst soms
andere activiteiten, zoals een Bever Doe Dag,
een filmavondje of een groepsbrede activiteit.
Over activiteiten buiten de opkomsten sturen we
altijd even een mailtje. Houd vooral onze
jaarkalender in de gaten voor groepsactiviteiten of andere leuke evenementen!

WAT ZIJN DE BEVERS?
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun
vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel
plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te
hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen
zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot
zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te
ontdekken en te leren.
Bij de bevers heb je bijna elke zaterdag een
opkomst. Tijdens deze opkomst ontdek je samen
met vriendjes en vriendinnetjes een leuke
fantasiewereld op het land. Soms kan je insignes
bij speciale opkomsten zoals ‘koken’ en ‘creatief’.

Klik op de button om naar
de jaarkalender te gaan.

KOSTEN
KENNISMAKING
Als je nieuw bent bij de bevers komt de leiding altijd
graag even langs om te kletsen met de ouders.
Zo weten de ouders wie wij zijn en wij wie de ouders zijn.
Hierover wordt nog een aparte mail verstuurd.

De kosten om lid te zijn van de bevers bedragen €29,50 per kwartaal.
Bij sommige activiteiten en uitjes vragen we een extra bijdrage, in dat geval
sturen we eerst altijd even een mailtje. Bij alle speltakken dragen we ook een
uniform, hier zijn eenmalig kosten aan verbonden.

INSCHRIJVEN
HANDIG OM MEE TE NEMEN:
- Onze opkomsten vinden plaats op het terrein zelf,
er worden veel spelletjes in de natuur gespeeld.
- Zorg dat je (oude) kleding draagt die vies en
nat mag worden.
V
- Bij mooi weer een petje, zonnebril
zonnebrand, etc.
- Je uniform (natuurlijk).

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN
WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

WELPEN
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
Als je nieuw bent bij de welpen komt de leiding
altijd graag even langs om te kletsen met
de ouders. Zo weten de ouders wie wij zijn
en wij wie de ouders zijn.

WAAR EN WANNEER?
De welpen hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw op Platteweg 42a.
De opkomst begint om 14:00 en duurt tot 17:00.
Bij de opkomst beleef je elke week een nieuw avontuur.
Speurtochten, kampvuren, een dagje zeilen of pionieren?
Niets is te gek voor deze speltak! Tijdens de vele verschillende
spellen zal je elke zaterdag optrekken en samenwerken met
tientallen leeftijdsgenootjes.

E-mailadres:
welpen@cornelisdehoutman.nl

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.
In grote lijnen vind je hier alvast een overzicht van alle
kampen die wij door het jaar heen organiseren:
Minikamp
Voorjaar
Het mini-kamp is een voorproefje op
zomerkamp, waar je kan kijken hoe leuk
het is om een weekend van huis te zijn.
Dit kamp heeft ook thema-verhaal!

WAT ZIJN DE WELPEN?
Bij de welpen ga je één keer per week op zaterdag samen leerzame, leuke,
spannende en gezellige spellen doen, in het bos en rond het water.
Elke zaterdag is een nieuw avontuur voor jongens van 7 tot 11
jaar die houden van uitdaging, avontuur en leerzame
activiteiten! Bij de welpen kan je ook een paar keer per jaar
insignes verdienen. Een insigne is het bewijs dat laat zien
dat je vuur kan maken, sporen van dieren kan
herkennen, pionieren of een andere vaardigheid hebt!
Ook doen we aan thema-opkomsten.
Dat zijn opkomsten waar de hele dag draait
om een thema zoals ruimte, piraten, tijdreizen
en nog veel meer! Kom gezellig een keertje langs
om te zien of je het leuk vindt!

1
Zomerkamp
Zomervakantie
Het belangrijkste kamp van
het jaar is zomerkamp, wat
meestal in de laatste week
van de vakantie plaatsvindt.
Elk zomerkamp staat in teken van
een thema waarin de welpen door de leiding
worden meegenomen op een spannend avontuur
met de gekste figuren, zoals een stoer drakenkamp!
Vader-zoonweekend
Najaar
Op vader-zoonweekend zijn niet alleen de welpen,
maar ook hun vaders welkom! Twee dagen lang organiseert
de leiding leuke spellen waarin de vaders zich van hun
beste kant kunnen laten zien, terwijl de welpen bewijzen
wie er nou echt de stoerste man in huis is.

Houd vooral je eigen mail
in de gaten voor groepsactiviteiten
of andere leuke evenementen!
Klik op de button om naar
de jaarkalender te gaan.

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

KOSTEN
De kosten om lid te zijn van de welpen bedragen €30,50 per kwartaal.
De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt per kamp. Dit staat in
de kampmail die voorafgaand van elk kamp wordt verstuurd. Bij onze
scoutinggroep dragen we ook een uniform, de kosten hiervan zijn eenmalig.

INSCHRIJVEN
Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

WATERSCOUTING KAŜTANUJO
WWW.KASTANUJO.NL

SHANTI-WELPEN
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
Als je nieuw bent bij de shanti-welpen komt
de leiding altijd graag even langs om te kletsen
met de ouders. Zo weten de ouders wie wij
zijn en wij wie de ouders zijn.

WAAR EN WANNEER?
De welpen hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw op Platteweg 42c.
De opkomst begint om 14:00 en duurt tot 17:00.
Elke zaterdag is een nieuw avontuur! Speurtochten, kampvuren,
een dagje zeilen of pionieren? Niets is te gek voor deze
speltak! Tijdens de vele verschillende spellen zal je elke
zaterdag optrekken en samenwerken met tientallen
leeftijdsgenootjes.

E-mailadres:
shantiwelpen@kastanujo.nl

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.
In grote lijnen vindt je hier alvast een overzicht van alle
kampen die wij door het jaar heen organiseren:
Minikamp
Voorjaar
Het mini-kamp is een voorproefje op
zomerkamp, waar je kan kijken hoe leuk
het is om een weekend van huis te zijn.
Dit kamp heeft ook thema-verhaal!

WAT ZIJN DE SHANTI-WELPEN?
Elke zaterdag staat er voor de Shantiwelpen een nieuw programma klaar op
en rond ons terrein. De Shantiwelpen zijn meisjes van 7 tot 11 jaar
oud die graag buiten zijn, wel tegen wat modder kunnen en het
leuk vinden om iets te leren. We doen dan ook veel spellen
buiten, en af en toe een leerzame activiteit, zoals een
kampvuur maken en achteraf natuurlijk gezellig rond het
kampvuur marshmallows roosteren! Elke zaterdag van
14:00 tot 17:00 hebben we opkomst. Dan doen we spellen
op ons eigen terrein, in ons lokaal en in het
Goudse Hout. Een aantal keer per jaar hebben
we een thema opkomst, zeilen we een middagje
mee met de padvindsters, of kan je insignes
Verdienen om te laten zien dat je die vaardigheid hebt!

1
Zomerkamp
Zomervakantie
Het belangrijkste kamp van
het jaar is zomerkamp, wat
meestal in de laatste week
van de vakantie plaatsvindt.
Elk zomerkamp staat in teken van
een thema waarin de welpen door de leiding
worden meegenomen op een spannend avontuur
met de gekste figuren, zoals een prinsessenkamp!
Filmavond
Najaar
In het najaar hebben we filmavond. ‘s Avonds kijken we een
leuke film en daarna blijven we een nachtje op scouting
slapen! Ook de volgende dag is er een programma
met spellen.

Houd vooral je eigen mail
in de gaten voor groepsactiviteiten
of andere leuke evenementen!
Wij sturen regelmatig een
mailtje over het programma

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.KASTANUJO.NL

KOSTEN
De kosten om lid te zijn van de shanti-welpen bedragen €45 per kwartaal.
De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt per kamp. Dit staat in
de kampmail die voorafgaand van elk kamp wordt verstuurd. Bij onze
scoutinggroep dragen we ook een uniform, de kosten hiervan zijn eenmalig

INSCHRIJVEN
Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN
WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

VERKENNERS
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
Als je nieuw bent bij de verkenners komt de leiding
altijd graag even langs om te kletsen met
de ouders. Zo weten de ouders wie wij zijn
en wij wie de ouders zijn.

WAAR EN WANNEER?
De verkenners hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw.
De opkomst begint in de zomer om 13:30 en duurt tot 18:00.
De opkomst begint in de winter om 13:30 en duurt tot 17:00.
Bij de opkomst beleef je elke week een nieuw avontuur.
Elke week bedenkt de leiding weer een spetterend spel of
activiteit voor de opkomst op zaterdag. Daarnaast krijg je ook
ruimte om vrij te zeilen waarbij de jongens elkaar helpen.

E-mailadres:
verkenners@cornelisdehoutman.nl

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.
In grote lijnen vindt je hier alvast een overzicht van alle
kampen die wij door het jaar heen organiseren:
Molkamp
Voorjaarsvakantie
Tijdens het weekend in de voorjaarsvakantie
gaan de jongste verkenners opzoek naar
de mol op ons eigen terrein in Reeuwijk.

Kaagcup
Hemelvaart
Tijdens hemelvaart reizen
de oudste verkenners af naar
de Kagerplassen om wedstrijden
te varen met scoutinggroepen
uit heel Nederland.
Zomerkamp
Zomervakantie
Tijdens de eerste 10 dagen van de zomervakantie
gaan de verkenners op zomerkamp. Dit kamp staat
in het teken van zeilen en spellen op en rond het water.
Zeilkamp
Herfstvakantie
Tijdens herfstvakantie gaan de verkenners samen met de
padvindsters 5 dagen energie steken in het leren zeilen. In
de meeste gevallen mag je na 3 jaar tijdens het examen
proberen het CWO-examen te halen.

Houd vooral onze jaarkalender
in de gaten voor groepsactiviteiten
of andere leuke evenementen!
Klik op de button om naar
de jaarkalender te gaan.

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

WAT ZIJN DE VERKENNERS?
De verkenners zijn avonturistische jongens tussen de 11 en 15 jaar.
Bij de verkenners is het elke zaterdag een nieuw spektakel,
waarbij het zeilen op de Reeuwijkse Plassen centraal staat.
Tijdens het zeilen komt alles aan bod; spellen op het water,
zeilwedstrijden, zeilvaardigheid of even lekker afkoelen
op het water. Maar de pret houdt niet op bij het zeilen,
zo zijn ook zwemspellen, levend cluedo, onderhoud
van de boten of een potje voetbal regelmatig
te zien op de zaterdag.
O

Ook kan je bij de verkenners je CWO diploma
behalen, als je een CWO 3 diploma hebt geven we
je de ruimte om ook zelfstandig een bootje te pakken!

KOSTEN
De kosten om lid te zijn van de verkenners bedragen €35,50 per kwartaal.
De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt per kamp. Dit staat in
de kampmail die voorafgaand van elk kamp wordt verstuurd. Bij onze
scoutinggroep dragen we ook een uniform, de kosten hiervan zijn eenmalig

INSCHRIJVEN
Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

WATERSCOUTING KAŜTANUJO
WWW.KASTANUJO.NL

PADVINDSTERS
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
Als je nieuw bent bij de padvindsters komt de leiding
altijd graag even langs om te kletsen met
de ouders. Zo weten de ouders wie wij zijn
en wij wie de ouders zijn.

WAAR EN WANNEER?
De padvindsters hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw.
De opkomst begint in de zomer om 13:30 en duurt tot 18:00.
De opkomst begint in de winter om 13:30 en duurt tot 17:00.
Bij de opkomst beleef je elke week een nieuw avontuur.
Elke week bedenkt de leiding weer een spetterend spel of
activiteit voor de opkomst op zaterdag. Daarnaast krijg je ook
ruimte om vrij te zeilen waarbij de meiden elkaar helpen.

E-mailadres:
padvindsters@kastanujo.nl

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.
In grote lijnen vindt je hier alvast een overzicht van alle
kampen die wij door het jaar heen organiseren:
Kaagcup
Hemelvaart
Tijdens hemelvaart reizen de oudste
padvinsters af naar de Kagerplassen om
wedstrijden te varen met scoutinggroepen uit heel Nederland.
Zomerkamp Zomervakantie
Tijdens de eerste 10 dagen van
de zomervakantie gaan de
padvindsters op zomerkamp.
Dit kamp staat in het teken van
zeilen en spellen op en rond het water.
Zeilkamp
Herfstvakantie
Tijdens herfstvakantie gaan de padvindsters samen
met de verkenners 5 dagen energie steken in het leren
zeilen. In de meeste gevallen mag je na 3 jaar tijdens het
examen proberen het CWO-examen te halen.
Bakskamp
Kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseren de oudste meiden van
de groep een kamp van 2 nachtjes voor de jongste meiden.

Houd vooral je eigen mail
in de gaten voor groepsactiviteiten
of andere leuke evenementen!
Wij sturen regelmatig een
mailtje over het programma

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.KASTANUJO.NL

WAT ZIJN DE PADVINDSTERS?
Welkom bij de padvindsters. Wij zijn een enthousiaste groep
meiden van 11 – 15 jaar, die elke zaterdagmiddag verzamelen
om te zeilen! We spelen toffe spellen op en om het water,
en leren op die manier ook alle fijne kneepjes van het zeilen
in een lelievlet. Maar de pret houdt niet op bij het zeilen,
zo zijn ook zwemspellen, levend cluedo, onderhoud
van de boten of een potje voetbal regelmatig
te zien op de zaterdag.

O

Ook kan je bij de padvindsters je CWO diploma
behalen, als je een CWO 3 diploma hebt geven we
je de ruimte om ook zelfstandig een bootje te pakken!

KOSTEN
De kosten om lid te zijn van de padvindsters bedragen €54 per kwartaal.
De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt per kamp. Dit staat in
de kampmail die voorafgaand van elk kamp wordt verstuurd. Bij onze
scoutinggroep dragen we ook een uniform, de kosten hiervan zijn eenmalig

INSCHRIJVEN
Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN
WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

WILDE VAART
CONTACT
Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,
het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!
In geval van nood of dringende vragen zijn wij
ook mobiel bereikbaar.
E-mailadres:
wildevaart@cornelisdehoutman.nl

WAAR EN WANNEER?
De wilde vaart heeft iedere week opkomst bij ons clubgebouw.
De opkomst begint in de zomer om 13:30 en duurt tot 18:00.
De opkomst begint in de winter om 13:30 en duurt tot 17:00.
Bij de opkomst beleef je elke week een nieuw avontuur.
Elke week bedenkt de wilde vaart weer een spetterend spel of
activiteit voor de opkomst op zaterdag. Daarnaast krijg je ook
ruimte om vrij te zeilen waarbij de meiden elkaar helpen.

Ook hebben we een whatsappgroep.

VRAGEN? MAIL ONS!

AGENDA
Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.
In grote lijnen vindt je hier alvast een overzicht van alle
kampen die wij door het jaar heen organiseren:
Kaagcup
Hemelvaart
Tijdens hemelvaart reist de wilde vaart
af naar de Kagerplassen om wedstrijden
te varen met scoutinggroepen uit heel
Nederland.
Zomerkamp Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie
gaat de wilde vaart een aantal
dagen op zomerkamp.
Dit kamp staat in het teken van
zeilen en spellen op en rond het water.
Zeilkamp
Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie gaat de wilde vaart met
de andere zeilende speltakken op zeilkamp om te leren
hoe je zeilinstructie geeft.
Kluskamp
Kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseert de wilde vaart meestal een
weekend om te klussen aan de boten.
Houd vooral onze jaarkalender
in de gaten voor groepsactiviteiten
of andere leuke evenementen!

WAT IS DE WILDE VAART?
De wilde vaart is de laatste en ook een van de leukste speltakken!
Bij deze speltak komen de jongens van de Cornelis de Houtman
en meiden van de Kastanujo samen. De speltak bestaat dus
uit jongens en meiden. Deze speltak neemt het heft in
eigenhanden en organiseert (onder begeleiding) zelf de
creatiefste opkomsten en de tofste activiteiten.
Een opkomst voor de welpen organiseren,
een zwembad tussen de boten bouwen of leren
slepen? Bijna alles is mogelijk binnen
de wilde vaart. Ook loop je af en toe een
opkomst mee als leiding bij de bevers,
welpen, shanti-welpen, verkenners of
padvindsters.

KOSTEN
De kosten om lid te zijn van de wilde vaart bedragen €35,50 per kwartaal.
De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt per kamp. Dit staat in
de kampmail die voorafgaand van elk kamp wordt verstuurd. Bij onze
scoutinggroep dragen we ook een uniform, de kosten hiervan zijn eenmalig

INSCHRIJVEN
Een paar keer meegelopen en is onze scouting echt iets voor jou?
Je kan je inschrijven via onze website!

INSCHRIJFFORMULIER

Klik op de button om naar
de jaarkalender te gaan.

3 KEER GRATIS MEEKIJKEN!
MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over onze groep? Check onze website!

WWW.CORNELISDEHOUTMAN.NL

Ben jij door het bekijken van deze flyer
nieuwsgierig geworden en wil je komen kijken
bij een van onze speltakken? Dat kan altijd!
Bij onze vereniging kan je 3 keer gratis meekijken!
Klik op de button om je aan te melden om een keertje
mee te komen kijken via onze website. Hier kan je zelf
de data uitkiezen om een keertje mee te kijken!

