
CONTACT:

GROEPSBESTUUR:

VOORZITTER
Teun Heesterbeek 06 - 47 67 74 02 teunheesterbeek@gmail.com

GROEPSBEGELEIDER
Tijs Box 06 - 13 90 23 63 tieske93@hotmail.com 

SECRETARIS
Eefke Intven 06 - 28 61 57 22 eefke.intven@gmail.com

PENNINGMEESTERS
Wouter Heesterbeek 06 - 24 89 19 87 wouterheesterbeek@hotmail.com
Mark van Montfort 06 - 51 80 18 67 markvanmontfort@hotmail.com

 
HOOFDSPELTAKLEIDING:

BEVERS
Tijs Box 06 - 13 90 23 63 tieske93@hotmail.com

KABOUTERS
Koen Lepelaars 06 - 23 97 29 74 kaboutersbergeijk@hotmail.com

WELPEN
Rick van Ham 06 - 22 89 16 59 welpenvanbergeijk@gmail.com

GIDSEN
Imke Intven 06 - 51 90 05 00 imke.intven1988@gmail.com

VERKENNERS 
Eric Sweerts 06 - 12 50 27 27 ecgsweerts@gmail.com

ROWANS 
Jurre Biemans 06 - 37 16 85 47 

PIVO’S
Marleen van Son 06 - 22 55 55 07 marleen_timmermans@hotmail.com

STICHTING SCOUTING ST. LAMBERTUS BERGEIJK
Blokhut ‘DEN HERD’
Fazantlaan 15
5571 CN BERGEIJK
www.scoutingbergeijk.nl

INFOBLAD



Beste bezoekende ouders en kinderen, 

Wij willen je van harte welkom heten. In deze infofolder vind je een kort overzicht van 
alle speltakken die binnen onze vereniging ‘Scouting St. Lambertus’ actief zijn.
Verder staat er wat algemene informatie over de contributie en kampen. Kijk ook een 
keer op onze internet site: www.scoutingbergeijk.nl. Op deze site vind je een heleboel 
informatie over onze groep.

De speltakken
Bevers Zaterdag 10.00-12.00 uur
De Bevers zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 7 jaar en maken spelender-
wijs kennis met scouting door hutten te bouwen, te knutselen en lekker buiten in de 
bossen te ravotten. 

Kabouters (meisjes) Zaterdag 10.00-12.00 uur
Welpen (jongens) Zaterdag 10.00-12.00 uur
Dit zijn stoere meisjes en jongens van 7 t/m 11 jaar. Samen beleven ze spannende 
avonturen en maken ze heel veel lol. Ze spelen bosspelletjes, maken kampvuur enz.

Gidsen (meisjes) Zaterdag 09.00-12.00 uur
Verkenners (jongens) Zaterdag 09.00-12.00 uur
Gidsen en Verkenners zijn in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Tijdens het draaien houden 
ze zich onder andere bezig met sport, spel en enkele echte Scouting activiteiten. Ze 
gaan houthakken, oriënteren zich met kaart en kompas, maken pionierbouwwerken 
en proberen vuur te maken. 
 
Rowans Vrijdag 19.00-22.00 uur
De Rowans zijn jongens en meiden tussen de 15 en 18 jaar oud. Als speltak hebben ze 
geen leiding maar begeleiding. Dit wil zeggen dat ze hun programma zelf maken. Het 
programma heeft natuurlijk wel met Scouting te maken. Ze doen o.a. aan tochttech-
nieken, pionieren en draaien ook creatieve programma’s. Vol trots lopen ze elk jaar de 
Hell’s Hike.

Pivo’s Vrijdag 19.00-22.00 uur
Pivo’s zijn de oudste jeugdleden binnen de Scouting. Ze draaien volledig zelfstandig 
en worden waar nodig ondersteund door adviseurs. Ook de Pivo’s maken elke week 
een leuk programma variërend van vuur stoken, blijdes bouwen tot quizen en het 
jaarlijkse tafelvoetbaltoernooi. Ze zijn tussen de 18 en 23 jaar.

Alle speltakken gaan minimaal 2x per jaar op weekend en 1x op zomerkamp (1 week). 
Bij de Bevers is het zomerkamp korter. 

Hoe beginnen, welke contributie
Nieuwe aspirant leden kunnen de eerste 3 weken vrijblijvend meedraaien met de spel-
takken. Pas na deze 3 weken starten we met de contributie. De officiële installatie van de 
kinderen (blouse, das en speltaktekens) wordt per speltak geregeld en vindt vaak plaats 
in november/december tijdens het eerste weekend. De hoofdspeltakleider(ster) zal u 
hier verder over informeren nadat u zoon/dochter een paar weken heeft meegedraaid.  
Adressen telefoonnummers van de hoofdspeltakleiding vindt u op de laatste pagina.

De contributie is voor alle speltakken € 16,50 per maand. Deze contributie is all-in  
(incl. kampen en standaard weekenden). Dit bedrag wordt via automatische incasso 
maandelijks afgeschreven. Vult u hiervoor uw gegevens in op het invulformulier.

Stroomt uw kind tussen 1 april en 1 juli in dan vragen wij een extra bijdrage voor het 
zomerkamp van € 50,-. De hoofdspeltakleider(ster) neemt hier, indien van toepassing, 
contact met u over op.

We wensen onze nieuwe leden veel plezier bij het spel van Scouting!

Ps:  Kinderen die met 4 jaar al lid worden van Scouting zijn tot hun 5e verjaardag niet 
verzekerd. Uw kind valt dan dus onder de eigen WA-verzekering.

Privacybeleid
De verstrekte gegevens op het inschrijffor-
mulier worden uitsluitend gebruikt voor de 
inschrijving bij Scouting Nederland en de 
administratie van de speltak van uw kind en 
Scouting St. Lambertus Bergeijk.
Het privacystatement en privacybeleid van 
Scouting Nederland vindt u terug op www.
scouting.nl/privacy.

Wij plaatsen af en toe foto’s op onze social 
media kanalen van het draaien of kampen. 
Hier gaan wij zorgvuldig mee om. Indien u 
toch liever heeft dat uw kind buiten beeld 
valt kunt u dat aangeven bij de leiding.



INSCHRIJFFORMULIER AINSCHRIJFFORMULIER B



Even je naam noteren voor de leiding:

Naam:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________M/V

Adres:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Woonplaats:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

Telefoon:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huisarts:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziektekosten Verz. maatschap.:  _______________________________________________________________________________________________________

Verzekerings nummer:  ___________________________________________________________________________________________________________________________

BSN nummer:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aspirant leden, gelieve dit blad af te geven bij de leiding van speltak waar uw zoon/dochter meedraait.

Even je naam noteren voor de secretaris/penningmeester 
t.b.v. inschrijving Scouting Nederland en incasso Rabobank:

SPELTAK:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Datum inschrijving:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________M/V

Adres:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Woonplaats:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij machtig ik (ondergetekende) Scouting St. Lambertus Bergeijk om 

€ 16,50 per maand van ondergenoemde (giro-) rekening af te schrijven.

IBAN nummer:  _______________________________________________

Naam rekeninghouder:  ________________________________________

Totaal aantal kinderen bij Scouting Bergeijk:  _______________________

Datum:  _____________________________________________________

Handtekening rekeninghouder:  _________________________________

Aspirant leden, gelieve dit blad af te geven bij de leiding van speltak waar uw zoon/dochter meedraait.
(Stafleden, ingevulde briefjes bij penningmeester Scouting Bergeijk inleveren.)

✂


