SCOUTING
LEIF ERIKSON
Rouwkooplaan 21, 2251 AP Voorschoten
071 561 5155 | www.leiferikson.nl

BEvers

De Bevers zijn de jongste (en
nieuwste) speltak binnen onze
scoutinggroep! Vanaf seizoen
2022-2023 wordt begonnen met
de eerste groep. Deze zal bestaan
uit 10 bevers en 2 leiding. Bij
succes zal deze groep groeien tot
maximaal 16 bevers.
Bij de Bevers leren kinderen kennis
maken met het scoutingspel. We
gaan nog niet het water op, maar
tijdens de opkomsten worden er
spellen gespeeld die door de leiding
zelf zijn bedacht. Daarnaast
worden er door het jaar heen leuke
extra en speciale opkomsten
georganiseerd. Zo gaan ook de
Bevers al op zomerkamp! Lijkt dit
wat voor uw zoon en/of dochter?
Neem gerust contact op! Een
keertje vrijblijvend komen kijken
kan altijd.

Troep en vendel

Esta’s

De Esta’s is een speltak voor jongens en meisjes in de
leeftijd 7 t/m 10 jaar. Meestal doen de Esta’s dingen op
het land, zoals een Tienkamp of een Volleybalwedstrijd.
Maar als het ècht goed weer is, hebben we ook bootjes
die we te water laten. En als het wat minder goed
weer is, dan gaan we binnen leuke dingen doen, zoals
knutselen of een toneelvoorstelling oefenen. De Esta’s
gaat twee keer per jaar een weekend weg. Tijdens het
eerste kamp blijven we één nachtje op het clubhuis
slapen, want sommige kinderen zijn nog nooit een nacht
alleen weg geweest. Bij het tweede kamp gaan we dan
al weer een stukje verder weg. En het hoogtepunt van
het jaar is het zomerkamp. De Esta’s gaat dan een week
lang op kamp in een clubhuis in een groot bos. De Esta’s
komen dan spannende figuren tegen die ze allerlei
opdrachten geven om uit te voeren. Ook worden tijdens
het zomerkamp de verschillende insignes afgenomen,
zodat je je kan voorbereiden op de leuke avonturen bij
de Troep en Vendel

Lekker zeilen, een stukje roeien, griezelen tijdens een
spookspel, kletsen bij een kampvuur en een uitnodiging
voor de kerstviering.
Lijkt dat je wat? En ben je tussen de 11 en 15 jaar
oud? Stap dan aan boord van een zeilboot bij Troep &
Vendel. Deze leeftijdsgroep bestaat uit tien groepjes
jongens en meisjes. Elk groepje beschikt over een eigen
boot, een tent en kookgerei. Iedere zaterdagmiddag
gaan ze het water op en ongeveer vijf keer per jaar
kamperen ze op de Kagerplassen. ‘s Winters schuren
en verven de waterscouts de boten zelf. Elk jaar staat
ook de Kaagcup, een provinciale zeilwedstrijd, op
het programma. Maar het hoogtepunt van het jaar
vormt het zomerkamp. Tien dagen kamperen, zeilen,
zwemmen, zelf koken, tochtjes maken, een sportdag,
een smokkelspel en vooral een hoop lol! Meer weten?
Kom dan gerust eens een middag langs!

Wilde vaart

Contact informatie
bevers

Timon Bakker
06-42 49 68 54
bevers@leiferikson.nl
Esta’s

Martine Draijer
06-83 37 72 17
estas@leiferikson.nl
Troep & vendel

Marjolein Nieuwenhuizen
06-17 89 94 44
troepenvendel@leiferikson.nl
Wilde vaart

Lars Harlaar
06-47 17 81 72
wildevaart@leiferikson.nl

De Wilde Vaart is een gezellige vriendenclub die elke zaterdag met elkaar leuke activiteiten
onderneemt. In de zomer gaan we iedere zaterdag zeilen met twee unieke schouwen of gaan
we een weekend op kamp. In de winter onderhouden we de boten en doen we leuke activiteiten
zoals een filmmarathon of een spelletjesmiddag. De leden zijn tussen de 17 en de 19 jaar. De
nadruk ligt bij de Wilde Vaart op zelfstandigheid. Zelf bepalen wat leuk is om te doen en wat
niet. Je leert samen met elkaar activiteiten organiseren en uit te voeren, eventueel met de hulp
van het begeleidersteam. En natuurlijk wordt er regelmatig geborreld aan onze gezellige bar….
Ieder jaar wordt op een sportieve manier binnen de Wilde Vaart gestreden om de Wilde Vaart
Cup, een trofee voor de beste zeilers. Bovendien doen we mee aan de Kaagcup, de provinciale
zeilwedstrijden op de Kagerplassen. Het hoogtepunt van het jaar is absoluut het zomerkamp.
Ruim twee weken trekken we met de boten rond in bijvoorbeeld Friesland of Limburg.
Wilde Vaart: niets is onmogelijk !!!

