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Scouting Sint-Jorisgroep Zutphen
Scoutinggroep Sint Joris heeft een ruime vertegenwoordiging van jeugdleden uit en rond
Zutphen.
De geschiedenis van de groep begint in de jaren dertig van de vorige eeuw, wij bestaan als
scoutinggroep sinds 1934. Onze groep beschikt over twee blokhutten. Eén aan de rand van
Zutphen en de andere in een bos in Gorssel. Voor elke leeftijdsgroep is er een speltak met
een spelaanbod dat speciaal gericht is op die leeftijdscategorie.

Blokhut ‘’De Damlaan’’: bevers en welpen.

Blokhut “De Hei”: scouts en explorers, stam

Speltakken
Bevers: 5-7 jaar

Welpen: 7-11 jaar

Scouts: 11-15 jaar

Explorers: 15-18 jaar

Rovers: 18-21 jaar

Stam: 21+ jaar

De welpen
Met ongeveer 30 jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar vormen wij de welpenspeltak van
scouting Sint Joris. Elke zaterdag komen we van half 2 tot half 4 bij elkaar op de Damlaan
om samen in de natuur te spelen. We lopen tochtjes met opdrachten en leren
scoutingtechnieken zoals de platte knoop, vuur maken en de windrichtingen op een
kompas. Hierbij is het plezier in buiten bezig zijn altijd het belangrijkste!
Af en toe hebben we gezamenlijke opkomsten met de hele groep, of organiseren we een

avondopkomst. Dit vindt meestal plaats op de Hei. Ook hebben we wel eens opkomst in de
stad, of hebben we een uitje naar bijvoorbeeld de skelterboerderij of de Spelerij.

Ook hebben we twee-drie keer per jaar kamp, een keer in de zomer voor een hele week en

een of twee keer een weekend in de rest van het scoutingjaar. Een weekendkamp is meestal
op de Hei en duurt een weekend, waarbij we één of twee nachtjes blijven slapen. Het

zomerkamp is meestal in de eerste week van de zomervakantie, we gaan dan voor een hele
week met de hele groep naar een ander kampterrein in Nederland.

Met vier mensen vormen we een enthousiast leidingteam. Zelf zitten we al jaren op

scouting, en we vinden het leuk om de kinderen een fijne tijd te geven, net zoals wij dat
vroeger op scouting hebben ervaren. Hierna stellen wij ons even voor.

De leiding
Martijn (teamleider)
23 jaar
Leraar scheikunde in opleiding
Scouting: sinds zijn 5e
Hobby’s: gamen/bordspellen
Favoriet op scouting: bosspellen zoals
levend stratego

Niels
22 jaar
Hovenier
Scouting: sinds zijn 7e
Hobby’s: zagen en badminton
Favoriet op scouting: knopen en vuur maken

Cilia
24 jaar
Scouting: sinds haar 14e
Hobby’s: zelf dingen maken van wol/stof,
lezen en muziek maken
Favoriet op scouting: bosspellen

De leiding
Jelle
27 jaar
Netwerkbeheerder bij TiGiT Arnhem
Scouting: van zijn 11e tot 15e en de
afgelopen 6 jaar
Hobby’s: tuinieren, lezen en gamen
Favoriet op scouting: survivaltechnieken en
kaartlezen

Dominique
18 jaar
Opleiding Engineering IPO
Scouting: geen jeugdlid geweest
Hobby’s: lezen, schrijven, tekenen, F1
kijken en gamen met vrienden

Er is nog ruimte op deze pagina’s voor enthousiaste vrijwilligers

Het uniform
Tijdens de opkomst dragen we een uniform, zodat we altijd herkenbaar zijn als
scoutinggroep Sint Joris Zutphen. De welpenspeltak draagt een groene blouse, dit is
hetzelfde in heel Nederland. Wat wel voor elke groep anders is, is de das. Wij hebben een
bordeauxrode das, met het schild van Sint Joris achterop.
Verder horen ook de dasring, het naambandje, de regiobadge, het groepsteken en het
nestbandje bij het uniform. Ook dit moet je altijd aan hebben tijdens de opkomst. Als we
ergens anders zijn, bijvoorbeeld in de stad, dan moet je altijd je uniform dragen.
Omdat we allemaal hetzelfde uniform dragen, helpt het enorm als er in de das en blouse
een naam staat van de eigenaar. Op de blouse dragen we ook vaardigheidsinsignes, hier
onder zie je waar deze op de blouse gemaakt moeten worden.

Het uniform
Wanneer je geïnstalleerd wordt is het tijd om je uniform te kopen. Dit kan je doen via de
www.scoutshop.nl. Het uniform kan ook tweedehands gekocht worden. Let wel op dat de
das en het groepsteken uniek zijn voor onze groep! Hier onder staat wat er gekocht moet
worden en wat er door de scoutinggroep word geregeld.

Artikel

Artikelnummer

Scoutfit blouse groen

Zoek op beschrijving

St. Joris groepsdas

Via de speltakleiding

Driehoek dasring

06000

Installatieteken

54300

Speltakteken welpen

61100

Nestteken

Via de speltakleiding

Naambandje

Via de speltakleiding

Regiobadge

Via de speltakleiding

Het nestbandje, naambandje, regiobadge en de das krijg je van ons bij de installatie.
Hiervoor betaal je eenmalig €15. Dit wordt betaald bij de eerstvolgende contributie. Als je
één van de onderdelen kwijt bent, laat het ons dan weten.
Verder is het verstandig om tijdens de opkomst stevige, dichte schoenen te dragen, waar je
goed op kunt rennen. Ook is het aangeraden om een lange (spijker)broek te dragen. Je weet
namelijk maar nooit wat voor opkomst het gaat worden! Als er extra kleding of ander soort
kleding meegenomen moet worden, stuurt de leiding altijd van tevoren een mailtje!

Afspraken met ouders/verzorgers
Vanzelfsprekend zijn er regels en afspraken waar de kinderen zich aan moeten houden

tijdens de opkomsten, maar de ouders mogen natuurlijk niet ontbreken! Er zijn een aantal
‘’regels’’ voor de ouders, wij zouden het erg fijn vinden als jullie hier op letten.
Kinderen afmelden

Het komt wel eens voor dat een kind niet naar de opkomst kan komen, wij zouden het als

leiding dan erg fijn vinden om dit minimaal 24 uur van tevoren te weten. Wij kunnen hier dan
rekening mee houden tijdens het maken van de opkomsten en de inkopen. Het gebeurt

natuurlijk ook wel eens dat een kind ’s ochtends ziek wakker wordt, ook dan zien we graag
de afmelding tegemoet.

Kinderen afmelden kan via de e-mail: welpen@st-joris.nl.
Wanneer een kind niet aanwezig is zonder afmelding, kan het zijn dat we bellen om te

vragen of hij/zij onderweg is of dat hij/zij niet meer komt. Wij weten dan zeker dat er niet
iets onderweg gebeurd is.

Vriendjes en vriendinnetjes meenemen

Helaas hebben we op dit moment te maken met een wachtlijst door een leidingtekort.

Daarom mogen vriendjes/vriendinnetjes of familieleden niet zomaar mee naar scouting. Dat
zou oneerlijk zijn naar de kinderen op de wachtlijst.

Openen

Om 13.30 openen we de opkomst door het hijsen van de vlag en het opzeggen van de wet.
Het duurt altijd even voor iedereen goed staat, dus zorg dat je een paar minuten van
tevoren aanwezig bent.

Afspraken met ouders/verzorgers
Deadlines

Wanneer we uitjes of kampen regelen sturen we vaak e-mails of brieven waarin gevraagd
wordt om voor een bepaalde datum te reageren en/of te betalen. Dit is omdat we op tijd
moeten weten hoeveel kinderen er mee gaan, in verband met huur, boodschappen en

andere materiaalkosten. Wanneer een kind niet op tijd is aangemeld of wanneer er niet op
tijd is betaald (zonder eerder bericht) kan het zijn dat hij/zij helaas niet meer mee kan.

Als je nog niet weet of het kind mee kan horen we dit graag, met een datum waarop dit wel

duidelijk is. Ook wanneer er door omstandigheden niet op dat moment betaald kan worden
horen we het graag, wij kunnen hier dan rekening mee houden.

Betalen voor een kamp/uitje.

We ontvangen betalingen voor kampen/uitjes graag op tijd op de aangegeven

speltakrekening, die we altijd vermelden in de kampbrief. Betalingen voor het zomerkamp
gaan naar de groepsrekening, dus daarvoor kan een ander rekeningnummer op de
desbetreffende kampbrief staan.

Aanmeldingsformulieren mogen zowel digitaal als op papier ingeleverd worden.

(Kostbare) bezittingen meenemen

Kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar de opkomst, ook raden wij het af

om andere kostbare spullen mee te nemen. Tijdens een opkomst gaan er namelijk nog wel

eens spullen kapot, of raken ze kwijt. Wanneer een kind toch iets kwijtraakt of wanneer iets

kapot gaat zijn wij hier niet verantwoordelijk voor. Voor fietssleutels hebben we een speciaal
sleutelbakje.

De website
Natuurlijk heeft onze scoutinggroep ook een website, namelijk: www.st-joris.nl. Hierop is ook
veel informatie te vinden op onder andere de volgende gebieden:


Agenda



Nieuws



Speltakken



Verhuur

Sociale media
Als scoutinggroep zijn we steeds actiever met sociale media om een grotere doelgroep in
Zutphen en omstreken te bereiken. We hebben een Facebook-pagina (Scouting St. Joris
Zutphen) en zijn te vinden op Instagram (@st.joris_zutphen).
Wij posten bij berichten graag foto’s van activiteiten, maar zorgen ervoor dat kinderen
daarbij altijd onherkenbaar zijn.

Foto’s
Alle foto’s die wij maken tijdens de opkomsten delen we met alle ouders via MyAlbum. Dat
is een digitaal fotoboek waar de foto’s alleen te bekijken zijn door middel van een link. Wij
vragen van ouders om deze links dus niet te delen om de privacy van al onze leden te
beschermen.

