
 Algemeen doel 
 
Bevorderen van scoutingprogramma’s en een door vrijwilligers georganiseerde plezierige 
vrijetijdsbesteding voor Apeldoornse jongeren van 5-18 jaar. Scouting vormt deze jongeren in de 
vorming van de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden. Speciale aandacht is er voor kinderen 
met een beperking. 
 
De scoutinggroep Marca Appoldro heeft 6 speltakken: Bevers, Welpen,  Scouts, Blauwe Vogels 
(jeugdleden met een beperking), Explorers, Roverscouts en Plus Scouts. Hieronder volt per speltak 
een uitleg in welke vorm ze hun spel spelen en hoe sociale vaardigheden aangeleerd worden. 
 
Bevers  (5-7 jaar) houden vooral van spelen. Spelen in de natuur, sportief spelen, toneelspelen of 
gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om zich heen. En daarvoor hoeven ze 
niet op reis.  
 
Welpen (7-11 jaar), spelen hun Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Naast Mowgli en 
Shanti leren ze in de jungle tal van andere junglefiguren kennen. Voor zowel water-, lucht- als 
landgeoriënteerde groepen en voor zowel jongens als meisjes zijn er herkenbare figuren te 
ontdekken. Zo kan elke groep op zijn eigen manier de activiteiten invullen binnen het thema. De 
avonturen zijn beschreven in een aantal nieuwe verhalen, te vinden in het boek Jungle-avonturen 
van Shanti & Mowgli. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelletjes, oefenen met koken en 
doen creatieve programma's. Ook gaan de welpen één keer per jaar op kamp, waar ze uitdagende 
spellen doen en veel leren. 
 
Scouts (10-15 jaar) trekken er op uit in de echte wereld. Het buitenleven trekt steeds meer. De 
maatschappij wordt verkend. Scouts leren spelenderwijs hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
In onze groep zijn het jongens en meisjes samen. Naar buiten! Koken op je eigen vuurtje. Bij de 
Scouts wordt actie van je verwacht. Scouts ontwikkelen hun mening. Om een mening te kunnen 
hebben, moet je dingen weten. Je wilt weten hoe de natuur in elkaar steekt. Je wilt weten hoe het is 
om moslim in Nederland te zijn. Hoe vies of schoon het water in de Rijn is. Waarom Max Havelaar 
koffie een merk is. En als je genoeg weet, mag je een mening hebben. Bij Scouting mag je zeggen wat 
je vindt. Ook als je 10 bent.  Een Scout ontwikkelt z'n eigen talenten. Er is ruimte voor iedere Scout. 
Daarom is Scouting ook zo veelzijdig. 
 
Explorers (14-17 jaar) maken hun eigen avontuur. Vaak letterlijk over de grens. De wereld ligt aan 
hun voeten. Ze maken samen plannen. Bepalen hun eigen avontuur. Bij 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 er voor 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. De organisator coördineert de voorbereiding 
en uitvoering van het plan. De contactpersoon zoekt externe hulp indien gewenst. De opinieleider 
zorgt dat iedereen z'n ei kwijt kan over het plan. En de creator zorgt dat iedereen in actie komt. Er is 
bovendien een handboek. Daarin staan deze rollen beschreven. Alle taken die er zijn bij het 
voorbereiden en uitvoeren van een activiteit komen aan bod. Avontuur is het onbekende verkennen. 
Daar ligt de grootste uitdaging. Bij de Explorers krijg je de ruimte om je eigen talenten te 
ontwikkelen. Kansen genoeg. Het is aan jou om ze te benutten. Maar Explorer ben je niet vrijblijvend. 
Je hebt respect voor jezelf en voor anderen. Je wilt leren van alle culturen in de wereld. In binnen- en 
buitenland. Je bent ten slotte lid van een internationale vereniging. Als Explorer heb je trouwens ook 
respect voor je natuurlijke omgeving. Logisch eigenlijk. Geen beter leven dan buitenleven. En daar 
moet je zuinig op zijn. Explorers zijn oud en wijs genoeg. Leiding heb je niet meer nodig. Begeleiding 
kan nog wel handig zijn. Van begeleiders mag je dus best wat verwachten. Niet dat ze je 
bezighouden. Geen voorgekookte activiteiten. Wel dat ze je net dat laatste zetje geven. Dat ze je een 

http://www.scouting.nl/static/algemeen/speltakken/scouts.html
http://www.scouting.nl/static/algemeen/speltakken/explorers.html


goede reden geven om uit je luie stoel te komen. En een beetje hulp als het plan dreigt te stranden. 
Een goede begeleider staat niet aan de kant maar doet actief mee. 
 
Roverscouts (18-21 jaar)  Dit is de laatste speltak bij Scouting. Tot op heden had deze leeftijdsgroep 
geen eigen spelaanbod, maar dit is met de komst van de Roverscoutsgids in 2012 veranderd. Elke 
roverscout kiest in het nieuwe spelaanbod drie uitdagingen die de kern van het 
roverscoutprogramma vormen. Zodra deze uitdagingen zijn gehaald, volgt er een eindceremonie en 
kan de roverscout een andere rol binnen de vereniging krijgen. Je kunt bijvoorbeeld leidinggevende 
worden of de jeugd- of stafleden op een andere manier direct of indirect ondersteunen. Roverscouts 
maken kennis met het nieuwe spelaanbod door middel van het spelen van een spel: 
de Roverscoutsgame. Stammen die dit spel spelen, krijgen deRoverscoutsgids gratis. De verschillende 
Roverscoutsgames zijn verspreid over heel Nederland. 
 
Plusscouts (vanaf 21 jaar) zijn buitengewone leden, die geen vaste functie binnen Scouting Marca 
Appoldro hebben, maar wel lid willen blijven of worden van Scouting Nederland en Scouting Marca 
Appoldro in het bijzonder. Deze groep kan en wil een meerwaarde leveren aan Scouting Marca 
Appoldro door bijv. ondersteuning te bieden bij groepsactiviteiten of onderhoud. Daarnaast kunnen 
ze ook een aantal activiteiten per jaar met elkaar ondernemen. Uiteraard blijven Plusscouts 
betrokken bij de groep, zijn ze ingeschreven bij Scouting Nederland en zijn ze van harte welkom op 
de groepsactiviteiten en de weekenden dat er opkomsten worden gehouden. 
 
ACTIVITEITEN 2013 
 
Traditiegetrouw zijn we het nieuwe jaar gestart met een boerenkoolmaaltijd en een spelactiviteit 
voor de gehele groep. 
In de wekelijkse opkomsten werden diverse programma’s gemaakt specifiek voor de bepaalde 
leeftijdsgroep, die recht doen aan de doelstellingen van Scouting. Dit zijn o.m. speurtochten, EHBO, 
koken op houtvuur, dropping, aanleren van scoutingvaardigheden, stokbrood bakken, sport en spel, 
aandacht voor cultuur, creativiteit, vlot varen, abseilen, kanoën, pannenkoeken bakken, internetten, 
bruggen bouwen van touw en hout, zingen, op pad met kaart en kompas, schminken, boogschieten, 
theater, vliegers maken, bezoek aan de Brandweer, kerstdiner verzorgen, play-back show voor de 
ouders. 
St. Jorisviering (eind april) vierden we  rondom een kampvuur 
Er werden weekendkampen in eigen blokhut gehouden o.a. voor de Bevers en de kinderen met een 
beperking. De welpen zijn met Hemelvaartsweekend op kamp geweest naar een blokhut van een 
andere scoutinggroep. De scouts hadden een zomerkamp in Nederland en de Explorers hadden een 
zeer actief zomerkamp in Duitsland. Ook de Roverscouts hadden hun kamp in Duitsland. Er werd een 
Winterhike georganiseerd met kamperen onder een zeiltje en er is gecollecteerd voor Jantje Beton. 
Aan het begin van het nieuwe seizoen is er een Startdag bij de blokhut georganiseerd.  
Dit was weer een spelencircuit met diverse spelactiviteiten  ook voor de kinderen uit de wijk. 
 
De jeugdleden hebben meegedaan aan activiteiten georganiseerd door de Regio Rondom de IJssel. 


