Scouting

Een kleine en gezellige
waterscoutinggroep
in Rijswijk

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden
kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende
manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel
plezier met elkaar en leren om samen te werken en
respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de
kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot
zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te
ontdekken en te leren.
De Dorus Rijkers is aangesloten bij Scouting Nederland.

Achtergrond
De Dorus Rijkers is de voortzetting van de eerste
watergidsengroep van Nederland (1951). Onze groep
is genoemd naar de schipper van de roeireddingsboot
in Den Helder: Dorus Rijkers (1847-1928). Zijn eerste
redding verrichtte hij met zijn eigen boot (1872)
waarmee hij 25 mensen van het schip 'Australia'
redde. In die tijd werd de roei-reddingsboot met een
stoomsleepboot buitengaats gebracht, waarna er
verder geroeid werd. En dat in de meest moeilijke
situaties, een schip vergaat meestal niet bij mooi weer.
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Dorus Rijkers
De Dorus Rijkers is een kleine en gezellige
waterscoutinggroep. Vrijwel alle scouting-activiteiten
komen aan de orde voor kinderen en jongeren vanaf
7 jaar. De groep is onderverdeeld in speltakken, te weten:
 Waterwelpen van 7 t/m 10 jaar
 Zeeverkenners van 10 t/m 13 jaar

Kom rustig een keertje langs om te
kijken en mee te doen, maar bel wel
even van te voren, want wij zijn niet
altijd op het clubhuis.
Adres clubhuis "de Blub":
Jaagpad 3, 2288 AB Rijswijk
Contact:

 Wilde vaart van 14 t/m 17 jaar
 Loodsen van 18 t/m 23 jaar

info@scoutingdorusrijkers.nl

 Plus-Scouts van 18 jaar en ouder
Bij een waterscoutinggroep horen natuurlijk activiteiten die
op en rond het water worden gedaan. De welpen beginnen
met kanoën in de wateren rond het clubterrein. Bij de
zeeverkenners wordt dit uitgebreid met roeien, zowel bij
het clubterrein als op de Kagerplassen. De wilde vaart en
de loodsen zeilen in lelievletten op de Kagerplassen waar
de boten liggen bij het scoutingeiland “Boterhuiseiland”.
De wateractiviteiten gebeuren in het vaarseizoen van april
t/m oktober. Buiten het vaarseizoen zijn er leuke,
spannende en leerzame activiteiten zoals knopen,
pionieren (bouwwerken maken met palen en touw), kaart
en kompas, trek- en speurtochten, onderhoud aan de
boten, EHBO, enzovoort.
Een aantal keer per jaar hebben de speltakken een
weekend. Dit kunnen groepsweekenden zijn waar alle
speltakken van de Dorus Rijkers aan mee doen, maar ook
weekenden door de regio of admiraliteit georganiseerd en
weekenden alleen voor de speltak zelf. Deze weekenden
worden gedurende het hele jaar georganiseerd. Natuurlijk
is er ieder jaar in de schoolvakantie een Dorus kamp.
Doordat de Dorus Rijkers een relatief kleine groep is,
voeren de diverse speltakken hun activiteiten in kleine,
overzichtelijke groepen uit. Dat betekent dat we de leden,
zowel jong als oud, veel aandacht kunnen geven en waar
nodig zelfs individueel bepaalde vaardigheden kunnen
aanleren.
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