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De groep

Scouting Dr. Moller is een groep die sinds 1946 actief is in de wijk
Westend. Oorspronkelijk bestond de groep alleen uit verkenners maar
door het ontstaan van de Blaak is de groep later uitgebreid met esta’s
en explorers.
Sinds 2000 draaien al de speltakken binnen de Dr. Moller gemengd en
dragen ze de namen: esta’s, scouts en explorers. De groep staat dus
open voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 7 tot 18 jaar!
De groep is ondergebracht in een vereniging met de naam:
Scoutinggroep Dr. Moller Tilburg.
In het bestuur, dat twee maal per jaar bijeenkomt, zitten stafleden
van verschillende speltakken en het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse
bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele
leden zonder specifieke functie.
Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de speltakken zijn op het buitenterrein achter de
Blaak. Dit terrein is niet van de groep, maar is ons ter beschikking gesteld
door de familie Wouters.
Op zaterdag vinden hier de bijeenkomsten plaats op de volgende tijden:
Esta’s:			
Scouts:			
Explorers:		

10.00 tot 12.00 uur
15.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 19.00 uur tot 22.00 uur

In principe is er iedere zaterdag een bijeenkomst. Alleen tijdens de
zomervakantie, tussen kerst en nieuwjaar en met carnaval vinden er
geen bijeenkomsten plaats. Indien er een bijeenkomst niet doorgaat,
wordt dit vooraf per e-mail kenbaar gemaakt.
Leeftijdsgrenzen en overvliegen

Voor de verschillende speltakken hanteren wij de onderstaande
leeftijdsgrenzen:
Bij de esta’s zitten jongens en meisjes van 7 tot en met 11 jaar. De
kinderen die 11 jaar worden, mogen het gehele seizoen nog afmaken.
Bij de scouts zitten jongens en meiden vanaf 11 jaar tot en met 15
jaar. Jeugdleden die 15 jaar worden, mogen het seizoen afmaken en
nog mee op zomerkamp. Daarna hoeven ze de groep niet te verlaten,
maar kunnen ze overvliegen naar de explorers. Het is overigens niet de
bedoeling dat degenen die 15 jaar geworden zijn meteen overvliegen; ze
maken eerst het seizoen bij de scouts af.
Bij de explorers zitten jongens en meiden vanaf 15 tot en met 18 jaar.
Voor alle overvliegers geldt als peildatum: 1 oktober.
Inschrijven en opzeggen

Het inschrijven van uw zoon of dochter bij onze groep gebeurt door het
volledig invullen van het inschrijfformulier.
Het lidmaatschap van uw zoon of dochter kunt u schriftelijk beëindigen
bij de secretaris van het groepsbestuur; pas daarna kan eventueel
gedeeltelijke teruggave van de contributie plaatsvinden.
Als u het lidmaatschap van uw kind bij aanvang van een nieuw seizoen
wilt beëindigen, en hij/zij niet over hoefde te vliegen naar de volgende
speltak, willen wij hiervan ook schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Afmelden

Voor de stafleden is het belangrijk om te weten welke jongens en meisjes
wel of niet naar de bijeenkomsten komen. Zij gaan er altijd van uit dat
iedereen er is. Mocht je toch een keer niet kunnen, dan is dat niet erg,
maar je moet het wel van tevoren aan een van de stafleden doorgeven.
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De telefoonnummers staan op de achterkant van dit boekje. Voor alle
speltakken is het ook mogelijk om af te melden via het e-mail adres van
de betreffende speltak. Als je last minute wilt afmelden, doe dit dan
door een van de stafleden te bellen.
Het komt regelmatig voor dat er door een van de speltakken een
weekend/kamp georganiseerd wordt en dat er pas vlak van tevoren
afgemeld wordt. De betreffende speltak is in dat geval vaak al enige
tijd bezig om dit weekend/kamp voor te bereiden, en is het dus erg
vervelend als er op het laatste moment nog afmeldingen binnenkomen,
of dat kinderen gewoon niet op komen dagen. We stellen het daarom
op prijs als iedereen uiterlijk een week van tevoren laat weten dat hij/zij
niet aanwezig kan zijn tijdens een weekend/kamp. Voor leden die zich
te laat afmelden, of helemaal niet op komen dagen, wordt toch € 5,- per
overnachting in rekening gebracht.
Contributie

De contributie voor het seizoen 2014/2015 bedraagt voor de esta’s en
scouts € 185,-. Dit bedrag is inclusief het zomerkamp en exclusief alle
weekenden. De contributie voor de explorers bedraagt ook € 185,- dit is
inclusief een gedeelte van de expeditie en exclusief de weekenden. Dit
zal niet kostendekkend zijn, voor het eventueel resterende deel en voor
deelname aan mogelijk andere bijzondere activiteiten kan een extra
vergoeding gevraagd worden.
Voor de weekenden en complete dagprogramma’s moet apart betaald
worden. Per overnachting wordt een bedrag van € 5,- gevraagd. Voor
het Vader-Kind-Weekend van de esta’s wordt ook van de vaders een
bijdrage van € 5,- gevraagd.
De contributie wordt via een machtiging betaald. Ouders van nieuwe
leden ontvangen een machtigingsformulier ter ondertekening. U kunt
dan kiezen in hoeveel termijnen de contributie afgeschreven wordt.
Na een overnachting wordt de bijdrage van € 5,- per nacht automatisch
afgeschreven. Dit gebeurt aan de hand van de presentielijst van de
speltak. Er wordt voor het gehele weekend betaald, ook al is uw zoon of
dochter slechts gedeeltelijk aanwezig.
3

Indien uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan het zomerkamp,
dient u dat zo snel mogelijk schriftelijk door te geven aan de secretaris
van het groepsbestuur. Indien dit voor 1 januari 2015 gebeurt, ontvangt
u aan het eind van het seizoen € 30,- terug van de contributie.
Het is binnen onze groep de gewoonte dat nieuwe leden zes weken
vrijblijvend mogen meedoen en kijken of scouting iets voor hen is. Het kan
daarna nog een paar bijeenkomsten duren voordat er geïnstalleerd wordt.
Als een nieuw lid meedoet aan een weekend, wordt er wel een bijdrage van
€ 5,- gevraagd. Dit dient contant afgerekend te worden op het betreffende
weekend bij de speltak.
Zomerkamp

De esta’s en scouts hebben elk jaar een zomerkamp. Deze kampen worden
elk jaar gehouden in de eerste week van de basisschoolvakantie.
Voor de esta’s duurt dit kamp van zaterdag t/m vrijdag. Voor de scouts
duurt dit kamp van zaterdag t/m zaterdag. Als uw zoon of dochter niet
kan deelnemen aan het zomerkamp, geef dat dan zo snel mogelijk
schriftelijk door aan de secretaris van het groepsbestuur in verband met
eventuele teruggave van de contributie. (zie voor meer info onder het
hoofdstuk contributie).
Voor de explorers geldt dat de expeditie ieder jaar in onderling overleg
gepland wordt, hiervoor is geen vaste afspraak.
Uniform

Tijdens de bijeenkomsten en kampen dragen alle jongens en meisjes
hun uniform.
Voor alle speltakken geldt: een donkerblauwe spijkerbroek (kort of
lang). Verder bestaat het uniform uit de volgende onderdelen met de
bijbehorende prijzen:
Esta’s:
• groepspet						
• groene blouse (prijs via scoutshop)
• groepsdas met dasring				
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€ 5,€ 7,-

Scouts:
• groepspet						
• beige scoutsblouse (prijs via scoutshop)
• groepsdas met dasring				
Explorers:
• groepspet						
• brique explorersblouse (prijs via scoutshop)
• groepsdas met dasring				

€ 5,€ 7,-

€ 5,€ 7,-

De groepsdas met dasring en de groepspet zijn te verkrijgen via de staf
van de speltak.
De overige artikelen kunt u verkrijgen via de scoutshop.
(www.scouting.nl)
Internet

Op de internetsite van Dr. Moller is veel informatie te vinden over onze
groep. Hier komen regelmatig nieuwe dingen op te staan en ook kunt u
het fluitketeltje hier terug vinden.
Het adres van onze internetsite is www.drmoller.nl en ons algemene
e-mailadres is info@drmoller.nl.
De stafleden van de verschillende speltakken zijn via de onderstaande
e-mailadressen bereikbaar:
esta’s		
scouts		
explorers

estas@drmoller.nl
scouts@drmoller.nl
explorers@drmoller.nl
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Ledenregistratie en iXiXeL/Scouty/Flitz/Beverpost

Omdat wij zijn ingeschreven bij Scouting Nederland zijn wij verplicht
om alle persoonsgegevens door te geven aan Scouting Nederland. Het
registreren van uw kind gebeurt pas nadat hij of zij geïnstalleerd is. Een
paar keer per jaar stuurt Scouting Nederland aan alle ingeschreven
bevers de Beverpost, aan esta’s de Scouty en aan de scouts de Flitz.
Het adressenbestand van Scouting Nederland wordt ook gebruikt voor
direct mailing. Scouting Nederland kan door commerciële instellingen
benaderd worden. Als de mailing niet in strijd is met de doelstellingen
van Scouting Nederland zal zij zelf de mailing verzorgen. Als u bezwaren
heeft tegen deze direct mailing kunt u dit kenbaar via Scouts Online
(www.scouting.nl)
De toezending van Scouty, Flitz en Beverpost gaat dan wel gewoon door.
Indien een van bovenstaande bladen onjuist is geadresseerd, moet u dat
doorgeven aan de secretaris van het groepsbestuur en niet aan Scouting
Nederland.
Ziektekosten

Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij geen ziektekostenverzekeringen lopen voor de leden. Mocht zich onverhoopt de situatie
voordoen dat we een arts moeten raadplegen, dan zullen de kosten
hiervan verhaald worden op uw eigen ziektekostenverzekering. In
voorkomende gevallen zal een van de stafleden zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen.
Vervoer

Gedurende het seizoen maken de jeugdleden soms uitstapjes, waarbij
de stafleden autovervoer regelen. Mocht u er bezwaar tegen hebben
dat uw kind door een staflid of een andere ouder vervoerd wordt, dan
kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van onze groep.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Bij de wet is het geregeld dat iedereen, ouder of kind, die door een fout
of onvoorzichtigheid aan iemand anders schade toebrengt, verplicht is,
om die schade te vergoeden. Een ongeluk zit in een klein hoekje en zeker
bij kinderen. De aansprakelijkheid van ouders voor het gedrag van hun
kinderen hangt onder andere af van de leeftijd van het kind.
• Voor schade die veroorzaakt is door een kind dat nog geen 14 is, zijn
de ouders altijd aansprakelijk.
• Voor schade die veroorzaakt is door kinderen van 14 of 15 zijn in
principe de ouders aansprakelijk, tenzij ze het foute gedrag van 		
hun kinderen écht niet konden verhinderen. De ouders moeten in
het laatste geval aantonen dat hen geen verwijt treft. Dat kan 		
moeilijk zijn, omdat ouders geacht worden hun maatregelen voor
het voorkomen van ongelukken te verscherpen.
• Kinderen van 16 of 17 zijn in de eerste plaats zélf aansprakelijk 		
en de ouders pas in de tweede plaats (als ze nalatig zijn geweest).
Een geestelijke of lichamelijke tekortkoming is niet voldoende om
onder de aansprakelijkheid uit te komen.
• Een kind van 18 jaar of ouder is meerderjarig. Ouders zijn dan niet
meer aansprakelijk voor de schade die deze kinderen veroorzaken.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat er in groepsverband schade
toegebracht wordt. Dit is het deelnemen aan een groepsoptreden
waardoor schade ontstaat, terwijl de deelnemer van de groep zich
daarvan had moeten (laten) weerhouden. In zo’n geval is iedere
deelnemer voor de gehele schade aansprakelijk. Vereist is dus dat het
deelnemen en het zich niet onttrekken aan de groep toerekenbaar is.
Scouting Nederland heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering. Deze
verzekering is echter niet van kracht indien en voor zover een schade
wordt gedekt door een andere aansprakelijkheidsverzekering. Meer
informatie over deze verzekering is te vinden op www.scouting.nl.
Bij het ontstaan van schade handelt scoutinggroep Dr. Moller volgens
de bepalingen van de wet en wordt de schade in eerste instantie altijd
verhaald op de ouders dan wel het kind.
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Esta’s

7 t/m 11 jaar

De groep

De groep kinderen bij elkaar noemen we een estar. Onze estar is verdeeld
in 4 kleine groepjes. Zo`n groepje heet een stel. Als we spelletjes of andere
leuke dingen doen waar het makkelijker is om met kleinere groepjes te
spelen, gebruiken we deze groepjes. Elk stel heeft een stelteken in de
vorm van een lintje aan de mouw. Wij hebben een rood, geel, blauw en
wit stel. Elke esta draagt het lintje van zijn stel aan zijn rechtermouw. Zo
kun je aan elke esta zien bij welk stel hij of zij hoort.
Elk stel heeft een soort ‘aanvoerder’. Die noemen we een steller. Dit is
meestal een oudere esta die al weet hoe het in een estar toegaat en die
dus het goede voorbeeld geeft. Een steller kan je dingen uitleggen en je
helpen als je iets niet weet. Een steller is herkenbaar aan het stellerteken,
dit is een gele band om de rechtermouw.
Esta-staf

De esta-staf bestaat uit een aantal personen en de teamleider. De taak
van de teamleider bestaat uit het coördineren van het stafteam. Mocht
u problemen hebben of iets anders te melden m.b.t. uw kind, dan
kunt u opnemen met Sander Mutsaers, hij is verantwoordelijk voor de
oudercontacten. De overige gegevens van de staf vindt u elders in het
informatieboekje.
Wat is installeren?

Bij de esta’s noemen we installeren Toegang tot Toegang krijgen. Als je
Toegang tot Toegang krijgt betekent dat, dat je dan echt bij de esta’s
hoort. Je krijgt dan ook een uniform.
Voor je Toegang tot Toegang krijgt komt er ook nog een keer een staflid bij
je ouders op bezoek om te vragen of er ergens rekening mee gehouden
dient te worden en of jij of je ouders nog vragen hebben.
De installatie is een groot feest, want het is altijd leuk als er een nieuwe
esta Toegang tot Toegang krijgt.
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Esta’s hebben een aantal afspraken met elkaar. Die noemen we estawet.
Iedere esta probeert zich aan deze wet te houden en hij gaat als volgt:
‘Een esta speelt samen met anderen in het land van esta. Hij of zij is
vriendelijk, houd vol en zorgt goed voor de natuur.’
Elke esta komt naar de estar om er spannende avonturen te beleven.
Soms speel je alleen en soms speel je samen. Natuurlijk willen we dat
iedereen het naar zijn zin heeft. Daarom is het nodig dat je eerlijk speelt
en niet om ieder kleinigheidje boos wordt. Esta’s spelen vaak buiten in
de bossen. Als je buiten bent en goed om je heen kijkt zie je heel veel
mooie dingen. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met de natuur en
daarom moeten we er heel voorzichtig mee zijn. Door bijvoorbeeld geen
takken van de bomen te trekken en geen snoeppapiertjes op de grond te
gooien. Zo kunnen we met z’n allen de natuur een stukje helpen.
Als je Toegang tot Toegang krijgt moet je je aan de wet houden en dit
ook beloven. Dit is de belofte:
‘Ik beloof mijn best te doen een goede esta te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en mij te houden aan de estawet.
Jullie kunnen op mij rekenen.’
Wanneer je de estabelofte zegt, geef je de leider de linkerhand en met
de rechterhand een groet. Je hoeft dan alleen de leider na te zeggen.
Alle esta’s hebben dezelfde kleren aan, zodat er niemand ‘anders’ is. Als
je geïnstalleerd wordt, heb je al wel je uniformblouse aan, maar nog niet
alle tekens erop. Die tekens noemen we insignes. Tijdens de installatie
krijg je je groepsdas, het installatieteken van Scouting Nederland en van
de estaspeltak, het stelteken en groeps-naambandje. Ook krijg je dan
voor het eerst de groepspet op.
Tijdens de installatie krijg je ook een insigneboekje. In dit boekje staan
allerlei opdrachten. Deze opdrachten kun je uitvoeren bij scouting of
thuis. Met deze opdrachten kun je extra insignes verdienen.
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Bijeenkomst

De esta’s mogen iedere zaterdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur naar
de blokhut komen. Tussen 9.30 en 10.00 uur is er gelegenheid om vrij
te spelen in het bos. De leiding is dan ook altijd al aanwezig en als u iets
wilt vragen kunt u altijd even mee fietsen tot aan de blokhut; de koffie
staat altijd klaar. Om 10.00 uur gaan we openen en beginnen we met
het programma. Om 12.00 uur gaan we weer sluiten en kunnen de esta’s
dus weer gehaald worden.
We openen en sluiten iedere bijeenkomst met een liedje, de esta’s
kunnen dat vast en zeker thuis een keertje zingen.
Zomerkamp en weekenden

Elk jaar gaan we met de esta’s op kamp. Je slaapt dan met alle esta’s
in een boerderij, in het gebouw van een andere scoutinggroep of in
tenten. Op kamp doe je meestal dingen die je normaal niet zo vaak doet
bij scouting. Je krijgt spannende speurtochten, doet allerlei bosspelen,
sportdag, zingen bij het kampvuur of gaat met z’n allen zwemmen. Het
is dan ook zondermeer het hoogtepunt van het seizoen.
Naast het zomerkamp hebben we door het jaar heen ook enkele
weekenden met een overnachting. Je blijft dan op de blokhut slapen.
Soms mag je papa ook mee (vader-kind-weekend). Ook gaan we één
keer per jaar bij het kampvuur liedjes zingen en toneelstukjes spelen
(St. Jorisweekend). Verder heb je nog het Intro-weekend en het kerst- of
nieuwjaarsweekend.
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Scouts

11 t/m 15 jaar

Groepsindeling

Alle scouts zijn ingedeeld in een patrouille die, afhankelijk van de grootte
van de groep, uit 5 of 6 jongens/meiden bestaat. Elke patrouille heeft een
pl (patrouille-leider) en apl (assistent-patrouille-leider), dit zijn meestal
de leden die het oudst zijn, of het langst meelopen bij de groep. Alle pl’s
en apl’s bij elkaar noemen we het kader.
Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de scouts beginnen zaterdags om 15.00 uur en
duren tot 18.00 uur. De meeste scouts komen vaak al eerder om wat
te voetballen, te kletsen, een insigne-eis af te laten tekenen, etc. Vanaf
14.00 uur mogen de scouts al komen.
Omdat het ’s winters al vroeg donker is, fietsen ze altijd gezamenlijk
terug naar de Blaak. Het is wel belangrijk dat het licht van de fiets van
uw zoon of dochter in deze wintermaanden goed werkt.
Activiteiten

Tijdens onze bijeenkomsten wordt er een gedeelte van de tijd besteed
aan verschillende soorten technieken, zoals kaart en kompas, pionieren,
koken, bosonderhoud, EHBO, enz. Daarnaast wordt er veel tijd besteed
aan verschillende soorten spelen, in het bos, op het sportveld of binnen
in de blokhut.
Insignes en scoutsboekje

In het scoutsboekje staan alle eisen waaraan een scout moet voldoen,
om achtereenvolgens derde, tweede en eerste klas scout te worden.
Om één van de eisen af te laten tekenen kun je op zaterdag vóór 15.00
uur bij een van de stafleden terecht. Ook is het mogelijk om insignes te
halen. Hiervoor moet aan de eisen uit het insigne-boek van Scouting
Nederland worden voldaan. Een exemplaar van dit boek is aanwezig in
de blokhut.
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Kampen en weekenden

In de kerstvakantie wordt het Kerstkamp gehouden. Dit is een kamp dat 4
dagen duurt en in principe alleen voor de pl’s en apl’s bedoeld is. Tijdens
dit kamp zijn we de ochtenden bezig met het hakken en omhalen van
bomen. ’s Middags doen we allerlei andere activiteiten.
Naast het St. Jorisweekend en het Intro-weekend hebben we door het
jaar heen nog een paar weekenden. Deze weekenden gebruiken we
vaak om een keertje ergens anders onze tenten op te slaan, of om een
dropping of nachttocht te lopen.
Zomerkamp

De eerste week van de basisschoolvakantie houden wij altijd ons jaarlijkse
zomerkamp. We gaan hiervoor altijd zo’n 60 tot 80 km van huis, zodat
we weer eens een ander stukje van Nederland zien. De scouts fietsen
(gedeeltelijk) heen naar het kampterrein. Op het kampterrein bouwen
ze hun eigen kamp en slapen ze in tenten. Het zomerkamp duurt altijd
van zaterdag t/m zaterdag.
Zakmessen

De scouts mogen tijdens de bijeenkomsten, weekenden en kampen in
het bezit zijn van een ‘normaal’ zakmes, dus geen vlindermes o.i.d.
Als het zakmes voor iets anders gebruikt wordt dan waarvoor het
bestemd is, of je hebt een niet toegestaan mes bij je, dan neemt de staf
het in beslag.

12

Explorers

15 t/m 18 jaar

Wat zijn Explorers?

Explorers zijn jongens en meiden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Volgens
het spel van Scouting Nederland bedenken zij zelf hun programma en
dragen vooral zelf de verantwoordelijkheid dat dit naar behoren wordt
uitgevoerd.
De afdeling / groep

De jongens en meiden vormen samen met de begeleiding de afdeling.
Iedere groep heeft zijn eigen registratienummer van Scouting Nederland.
Wij zijn explorergroep 686.
Binnen de explorergroep heeft ieder zo zijn taak. Zo is er een voorzitter,
een penningmeester en een secretaris. Maar er is bijvoorbeeld ook nog
een materiaalman, samen met de anderen hebben ze de taak om alles in
goede banen te leiden. Deze functies worden elk jaar herkozen.
Installatie

Het opnemen van nieuwe leden in de afdeling gebeurt met een officiële
installatie. De installatie is een ceremonie, waarbij de explorer zegt bij de
afdeling te willen horen en zich hiervoor in te willen zetten. De explorer
doet dit door akkoord te gaan met de bereidverklaring:
‘Ik wil, als explorer samen met anderen de wereld om mij heen
ontdekken en leefbaarder maken. Met de inzet van mijn mogelijkheden
en met eerbied voor alles wat leeft, wil ik de kansen die ik krijg benutten.
Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter
beschikking staan en ik respecteer mijzelf en de anderen.’
Activiteiten

Zoals gezegd worden de activiteiten door de afdeling zelf bedacht en
uitgewerkt met natuurlijk als hoogtepunt het zomerkamp wat bij
explorers expeditie wordt genoemd. Deze expeditie staat gedurende het
jaar centraal in het programma, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met
de voorbereidingen.

13

Misschien worden er wel programma’s op afgestemd, omdat
bepaalde technieken geleerd of opgefrist moeten worden. Of is er een
inzamelingsactie nodig om bijvoorbeeld kano’s te huren. Verder zijn er
door het jaar ook nog een paar weekenden, zoals een dropping, tocht
weekend of een Regionaal Explorer Weekend. Welke activiteiten er
allemaal nog worden gedaan: er valt te denken aan technieken, survival,
kamperen, koken, tocht (lopen), knutselen, pionieren, een (bord) spel.
Maar ook een gezellig avondje keuvelen of een goed gesprek kan een
programma zijn.
Uniform

Explorers dragen een brique (oranje/rood) blouse met een spijkerbroek
en de groepsdas. Hier hoort net als bij de andere speltakken een
groepspet bij.
Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden gehouden op vrijdagavond van 19.00 tot
22.00 uur, maar afhankelijk van het programma en in overleg met elkaar,
kunnen deze tijden ook wel eens afwijken. Zo nu en dan komen enkele
explorers ook buiten de bijeenkomsten bij elkaar om hun deel van het
programma voor te bereiden.
Alcohol

Tijdens sommige bijeenkomsten, weekenden en de expeditie wordt er
door de explorers een beperkte hoeveelheid alcohol gedronken. Aan
het begin van het seizoen worden hierover met de explorers afspraken
gemaakt. Als uw zoon/dochter van u geen alcohol mag drinken,
verzoeken wij u zelf hierover contact op te nemen met de begeleiding
en uw kind hierover in te lichten.
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Rijd over het Reuselpad langs de manege, steek het Bels
Lijntje over en neem de eerste groene poort aan de linkerkant.

Het drukwerk van Scouting Dr. Moller wordt mogelijk gemaakt door:

www.drukkerijgianotten.nl
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Adressen
Bestuur
Voorzitter en
Penningmeester:

Ivo Pennings

Renswoudestraat 57

5035 EL

Tilburg

06-24253027

Secretaris:

Ingrid de Jong

Groen van Prinstererstr. 18

5037 RP

Tilburg

06-23656694

Leden:

Sander Mutsaers

Dintel 52a

5032 CR

Tilburg

06-12727365

Bram Mutsaers

Jeker 21

5032 AW

Tilburg

06-28445546

Ivo van Woerkom

Hammerbeek 31

5032 EZ

Tilburg

06-15949510

Esta’s
Teamleider:

Ivo Pennings

Renswoudestraat 57

5035 EL

Tilburg

06-24253027

Overige staf:

Sander Mutsaers

Dintel 52a

5032 CR

Tilburg

06-12727365

Emma de Gouw

Grevelingen 13

5032 TC

Tilburg

06-43428218

Thijs Bastiaansen

Postelse Hoeflaan 10

5042 KG

Tilburg

06-30908871

5014 EA

Tilburg

06-40362327

Maxim van Someren Koestraat 67-08
Scouts
Teamleider:

Ruud van Zetten

Rooseveltplein 32

5025 WT

Tilburg

06-42137067

Overige staf:

Ivo van Woerkom

Vierbansegantel 4

5032 CL

Tilburg

06-15949510

Pim Meijer

06-13726221

Explorers
Teamleider:

Thijs Bastiaansen

Geul 16

5032 AS

Tilburg

06-30908871

Toon Schraa

Middelgraaf 118

5032 EH

Tilburg

06-49768830

Simon Emmers

Weteringlaan 171

5032 XZ

Tilburg

06-34284634

Overig

Web-redactie:

Ruud van Zetten

Redactie fluitketeltje: Sander Mutsaers
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Rooseveltplein 32

5025 WT

Tilburg

06-42137067

Dintel 52a

5032 CR

Tilburg

06-12727365

