Scouting

Willem de Zwijgergroep

Welpen (7-11 jaar)

Scouting is een wereldwijde organisatie met in
Nederland al meer dan 100.000 leden. Scouting
Nederland heeft als doel het bevorderen van het
spel van verkennen, om daarmee een plezierige
beleving van de vrije tijd te bieden, waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun
persoonlijkheid.

Scouting is opgericht door Lord Baden-Powell, in
1910 is in Nederland scouting van start gegaan. De
Willem de Zwijgergroep is opgericht in 1938 als
landverkenners groep. Pas in 1952 is men
begonnen met het waterwerk, in 1957 werden de
eerste vletten gekocht. Inmiddels is onze vloot flink
uitgebreid.

Een welpenhorde bestaat uit ongeveer 20 kinderen
in de leeftijd 7-11 jaar. De welpen spelen het spel
van het Jungle boek van Rudyard Kipling. Dit houdt
in dat alle programma‟s in het teken van het Jungle
boek staan. De welpen hebben één opkomst per
week, met recreatieve en educatieve programma‟s
rondom het clubhuis en in het Wantijpark, leren ze
samen werken en samen spelen.

De leden worden gestimuleerd om met groeiende
zelfstandigheid en de daarmee gepaard gaande
afnemende leiding van volwassenen, op basis van
een bepaalde spelcode en geïnspireerd op en door
het buitenleven, de mogelijkheden van zichzelf en
de wereld gaan ontdekken door een keuze te doen
uit de diverse activiteiten.
De Vereniging Scouting Nederland draagt een
algemeen karakter en biedt ruimte voor iedere
levensbeschouwing.

Nu bestaat onze vloot uit 10 lelievletten, 2
lelieschouwen, een slepertje (Pluisje) en de IJzeren
Kraak (wachtschip).
De meeste activiteiten tijdens het zomerseizoen zijn
op en rond het water. In de winter onderhouden de
leden het varend materiaal.

Waterwerk
In Nederland zijn ongeveer 250 groepen die zich
bezighouden met scoutingactiviteiten op en rond het
water. Iedere groep gebruikt dezelfde soort boot, de
lelievlet. Hiermee leren kinderen spelenderwijs
roeien, zeilen en wrikken.

De Willem de Zwijgergroep heeft een aantal
speltakken, die bestaan uit leden van verschillende
leeftijd. Zo hebben wij welpen (8-11 jaar),
zeeverkenners (11-16 jaar), wilde vaart (16-18 jaar)
en een loodsen stam (18-23 jaar). Iedere speltak
geeft een eigen invulling aan het programma,
aangepast aan de leden. Vanaf de welpen tot en
met de loodsenstam, worden de leden geacht
steeds zelfstandiger hun programma‟s te bedenken
en uitvoeren en steeds meer verantwoordelijkheid
krijgen.
De Willem de Zwijgergroep heeft een eigen
clubhuis, “Dillenburg” aan het Wantij, met een loods
waar wij binnen aan de boten kunnen werken. Hier
ligt ook ons wachtschip de IJzeren Kraak
afgemeerd. In het clubhuis heeft iedere speltak een
eigen ruimte die zij gedeeltelijk zelf mogen inrichten.
Zo hebben de leden een eigen plek.
De verschillende speltakken organiseren voor de
jeugdleden een aantal maal per jaar een kamp.
Tijdens deze kampen kunnen de leden alles wat ze
geleerd hebben in praktijk brengen en nog veel
meer bijleren. Met de andere leden van je speltak op
kamp gaan, kan een hele leuke ervaring zijn. Samen
moet je er een leuk kamp van zien te maken.

Eenmaal per jaar gaan de welpen op zomerkamp,
waar zij zeven dagen een themakamp hebben.
De Willem de Zwijgergroep heeft één welpenhorde
en wel in de ochtend.

Zeeverkenners (11-16 jaar)
De twee zeeverkennerswachten bestaan uit
kinderen in de leeftijd van 11-16 jaar. Zij leren
spelenderwijs omgaan met boten, leeftijdsgenoten
en verantwoordelijkheid. Tijdens de programma‟s
leren de jongere leden spelenderwijs zeilen, roeien
en de regels op het water. Voor de oudere leden is
er ook doelgerichte training zoals instructie in
vaarregels en zeiltechniek. Na enige tijd kunnen de
leden de landelijk erkende CWO kielboot
zeildiploma's halen.
De zeeverkenners zeilen op het Wantij of de Nieuwe
Merwede. Jaarlijks zijn er activiteiten met de andere
scoutinggroepen in de regio, zoals de Jamboree-onthe-Air/Internet, gezamenlijke kampen en daarnaast
natuurlijk groepsactiviteiten.
Drie keer per jaar gaat de wacht op weekendkamp:
met Pasen, Pinksteren en in de herfstvakantie gaan
zij een weekeinde naar de Biesbosch. Het
zomerkamp is bijzonder, meestal maken we een
trektocht door een gedeelte van Nederland.
Er zijn twee zeeverkennerswachten, één met
opkomst „s ochtends en één ‟s middags.

Wilde Vaart (16-18 jaar)
Opkomsten op zaterdag
De “Wilde Schaepekoppen” is bedoeld voor jongens
en meisjes van 16-18 jaar. Zij varen op
zaterdagmiddag, of doen andere leuke dingen. De
leden van de Wilde Vaart hebben meer
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De
activiteiten zijn hieraan aangepast. Ze organiseren
onder begeleiding hun eigen kampen en
programma‟s. Tijdens regionale activiteiten zoals de
“Natte Expeditie” leren ze de leden van andere
groepen kennen. De activiteiten zijn hieraan
aangepast. Veel van de activiteiten staan in het
thema van de gezelligheid binnen een kleine groep
leeftijdsgenoten en bouwen aan hun onderlinge
samenwerking.

Loodsen (18 jaar en ouder)
De loodsen, verzameld onder de naam “Deltastam”,
zijn jongeren van 18 jaar en ouder. Zoals bij hun
leeftijd past heeft deze speltak geen leiding, maar
een adviseur. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor
hun activiteiten, zoals onderhoud, organiseren van
kampen en zeilen. Tevens beheert de stam een
gezellige bar, die op vrijdagavond toegankelijk is
voor Wilde Vaart, Loodsen en Leiding.

Welpenhorde

10:00 12:00

Zeeverkennerswacht ochtend

10:00 13:30

Zeeverkennerswacht middag

13:00 16:30

Wilde Vaart

13:00 17:00

Delta Stam

13:00 17:00

Waterscouting

Adressen
Willem de Zwijgergroep III
Postbus 285
3300 AG Dordrecht
Bezoekadres:
Clubhuis Dillenburg
Wantijpark 10
078 - 613 11 86

Vroeger of later, kies je
voor het water !
Scouting is een leuke vrijetijdsbesteding
die een bijdrage levert aan de vorming
van je persoonlijkheid.

E-mail: info@wdzdordt.nl
Website: www.wdzdordt.nl

Lidmaatschap
Iedereen die het leuk lijkt om lid te worden, kan eerst
een aantal opkomsten meedoen. Wanneer je dan
besluit om lid te worden, geef je dat door aan de
leiding van de speltak. Zij zullen dan op
oudergesprek komen om kennis te maken en een
lidmaatschapsformulier meegeven.

Notities:

Alle leden worden automatisch ook lid van Scouting
Nederland. Lid van de Willem de Zwijgergroep ben
je per kwartaal.

Willem de Zwijgergroep
Dordrecht

Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust een keer
kijken. Voor informatie over de betreffende
speltakken, kunt u contact opnemen met de op de
website vermelde personen, of het algemene adres
op deze flyer.

Clubhuis Dillenburg aan het Wantij
Wachtschip IJzeren Kraak, 10 Lelievletten,
2 Lelieschouwen, 1 Zeiljacht en 1 Kleine Sleper

