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Wat is Scouting?
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.

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie van Nederland en heeft meer dan
100.000 actieve leden! De 87.00 Jeugdleden en 25.000
vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan
1.100 Scoutinggroepen waarvan Scouting Hank er eentje
is.
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De orka’s
Wij zijn één van de 6 speltakken binnen Scouting Hank. Bij de
orka’s laten we kinderen van 9 t/m 11 jaar op een spannende
wijze kennis maken met Scouting en water. In de zomer staat
water centraal in de spellen: We maken gebruik van onze
kano’s en vletten zodat de kinderen spelenderwijs leren
varen. Plezier maken en veiligheid staan voorop.
In de winterperiode zijn al onze activiteiten in en rond het
clubgebouw. Ook dan ontdekken we samen de buitenwereld.
Dit gebeurt door gezamenlijk op speurtocht te gaan, ons op te
warmen bij een lekker vuurtje of door samen te werken in een
spel.
Je hebt het nu wel door: plezier staat bij orka’s voorop. Maar
Scouting is meer. Bij Scouting ontdek je de wereld om je
heen. En daar leer je van! Je verlegt steeds je grenzen op
een avontuurlijke manier. Je leert je eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Dat is handig als je straks een
jaar of 12 bent en naar de Waterscouts gaat.
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Kom langs
Je bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen
nemen bij de orka’s. Neem daarvoor wel eerst contact op met
de leiding. Het kan zo maar zijn dat we een aparte opkomst
hebben.
Je mag de eerste vier weken vrijblijvend langskomen. Na
deze opkomsten, moet je contributie gaan betalen. Hiervoor
moet je een machtiging inleveren (zie het hoofdstuk
conributie).

Tijden en locaties
In de zomer zijn we te vinden in de haven van Hank dan gaan
we het water op. We draaien dan groep van 13:00 tot 17:00.
Tijdens de winterperiode zoeken we het warmer op en zijn we
te vinden in ’t Kraaiennest. Hier draaien we groep van 13:00
tot 16:00

Inschrijven
Om lid te worden van de Orka’s van Scouting Hank, schrijf je
je in met het formulier dat je van de leiding krijgt. Breng het
formulier de eerste keer dat je naar de opkomst komt mee en
lever het in bij de leiding.
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Activiteiten
Leren varen
De orka’s leren zeilen. En dat is niet alleen belangrijk voor de
veiligheid en het behoud van onze boten, het gaat vooral om
het plezier. Want hoe beter je ergens in bent, hoe leuker het
natuurlijk is! Voor de opleiding maken wij gebruik van het
CWO systeem, dat zijn oorsprong vindt bij de zeilscholen in
Nederland. In de winter worden er korte en interactieve
theorie lessen gegeven.

Op kamp
Een aantal keer per jaar gaan we op kamp. In de zomer gaan
we bijvoorbeeld op een zomerkamp, wat ongetwijfeld het
hoogtepunt van het jaar is. Buiten dit zomerkamp zijn er
meerdere weekenden per jaar waar de activiteiten
uitgebreider zijn en/of op een andere plaats gehouden worden
voor de afwisseling. Dit alles is aangegeven op de
jaarplanning die je van de leiding krijgt.
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Insignes
Bij Scouting doe je samen met je vrienden uitdagende
activiteiten waarvan je heel veel leert. Om te laten zien wat je
kan, krijg je insignes. Om deze te behalen moet je bepaalde
vaardigheden hebben.
Om een insigne te behalen, moet je een aantal uitdagingen
aangaan. Als je deze uitdagingen met succes afrond, laat je
zien dat je iets kunt en daar mag je best trots op zijn!

Als orka kun je diverse insignes halen. Zo kun je het insigne
kanoën, roeien of zelfs zeilen halen. Ook krijg je de
mogelijkheid om zelf een insigne uit te kiezen uit, bijvoorbeeld
het insigne uitdagende scoutingtechnieken, houtbewerking en
vuur stoken.
Tijdens je tijd bij de Orka’s haal je insignes in verschillende
fases. Je kunt natuurlijk niet alles in één keer leren!
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Veiligheid
Bij de orka’s staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van te
vergroten, zijn er een aantal simpele regels van kracht:





Zwemdiploma A verplicht,
Geen laarzen, kisten en stalen neuzen aan boord,
Luister goed naar de leiding.
Dragen van een reddingsvest verplicht wanneer de
leiding dat zegt:

Mocht het fout gaan dan kan een reddingsvest jouw leven
redden. Om zeker te weten dat alle orka’s over een goed
reddingvest beschikken maken wij gebruik van één vast type.
Elke keer als je in een vlet of kano stapt zorg je dat je een
reddingsvest bij je hebt. Wij zorgen dat er altijd een goed
reddingsvest voor je aanwezig is.

Gelukkig gaan plezier en veiligheid goed samen
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Outfit
Uniform
Bij de orka’s dragen we een uniform. Door het uniform zijn we
herkenbaar als Scouts en het zorgt voor een groepsgevoel.
Het uniform, zoals dat wij dat dragen, bestaat uit een blauwe
blouse en een das met dasring. De das is onze eigen
groepsdas. Zo zie je meteen wie er nog meer bij Scouting
Hank horen!
Voor de blauwe uniformblouse moet je zelf zorgen. Je kunt
deze overnemen van een andere orka of bij de Scoutshop.
Het adres vind je achterin in dit boekje. De leiding zorgt voor
een groepsdas en de insignes. Samen kost dit €15,-. We
adviseren de dasring aan de groepsdas te naaien zodat je
hem minder snel kwijt raakt. Mocht je hem toch per ongeluk
kwijt raken dan kan je bij de leiding een nieuwe kopen.

De uniformen binnen Scouting Nederland
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Kleding
Aanvullend op het uniform hebben we bij de orka’s nog gave
hoodies. Deze zijn bij de leiding te verkrijgen. Let wel, op =
op! Mochten we je maat niet meer hebben, dan schrijven we
deze op en wachten we tot we een grote bestelling hebben,
dan laten we weer kleding bij maken.
Een hoodie kost €25,-. Ze zijn gemaakt van een groene stof
en hebben een oranje opdruk. We hebben ook nog oude
kleding (t-shirts en vesten), die met fluoriserend groene verf
bedrukt is op bruine kleding. Hiervan hebben we nog maar
weinig maten en deze zijn iets goedkoper dan de hoodie.
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Foto impressie
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Paklijst
Omdat je bijna elke zaterdag gaat varen, hebben we speciaal
voor jou op een rijtje gezet waar je aan moet denken als je je
tas in pakt. Dit hebben we ook gedaan voor wanneer je op
kamp gaat.

Varen











Uniform
Regenkleding
Zonnebrand
Pet/zonnebril
Droge kleren
Zwemkleding
Zwemschoenen
Handdoek
Drinken, wat te eten (niet te gek..)
Brildrager een brillenkoortje




Wat absoluut niet:
Kistjes, laarzen of schoenen met stalen neuzen.
Elektronica (GSM, MP3, witgoed of spelcomputers).
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Op kamp
Slapen







Luchtbed / Matje (Intex luchtbedden, stretchers en
veldbedden zijn niet toegestaan)
Slaapzak
Knuffel
Pyjama
Kussen
Hoeslaken

Kleding












Uniform (das, blouse, enz)
Lange broek
Korte broek
Zwemkleding + badlaken
Stevige schoenen en slippers
Zwemschoenen
Ondergoed en sokken
T-shirts
Warme trui
Regenkleding / zeilbroek+jas
Zak voor vuile was

Persoonlijke verzorging








14

Handdoek
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/Shampoo
Washandje
Medicijnen (afgeven bij de leiding)
Maandverband o.i.d. (indien van toepassing)

Jolly’s
Als het gaat om goed schoeisel adviseert de leiding Jolly’s (is
geen verplichting). Deze schoenen zijn niet glad en erg
comfortabel, maar ook snel droog. Ideaal dus voor op het
water. Je kunt ze zelfs gebruiken als je je zwemschoenen
vergeten bent.
Je kunt je Jollies halen bij

Bunkercentrum Dongemond:
Rivierkade 4, Geertruidenberg
Telefoon: 0162 - 512 642
Openingstijden:
8:00 tot 18.00 (ma-vr)
8:30 tot 16:00 (za)

Intex luchtbedden
Ook hebben we een advies wat betreft luchtbedden. GEEN
INTEX. Want:
-

Passen niet in een tent of boot
Gaan extreem snel kapot
Opblazen duurt lang
Koud! (isoleert slecht)
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Scoutshop
Bij de ScoutShop zijn alle typische benodigdheden voor
Scouting te koop, maar ook alle dingen die bij andere outdoor
activiteiten nuttig zijn.
Je kunt makkelijk bestellen via: www.scoutshop.nl
Scoutshop Breda:
Adres: Boschstraat 21, Breda
Telefoon:
076–5147627
Scoutshop Gorinchem:
Dit is de kleinste Scoutshop van Nederland.
Adres: Appeldijk 29-31, Gorinchem
Telefoon:
0183-634628
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Contributie
Je betaalt de contributie en eventueel ook kampbijdragen per
kwartaal d.m.v. automatische afschrijving via de machtiging
die u afgeeft bij inschrijving van uw kind.





Kwartaal 1 (van 1 januari t/m 31 maart)
Kwartaal 2 (van 1 april t/m 30 juni)
Kwartaal 3 ( van 1 juli t/m 31 september)
Kwartaal 4 (van 1 oktober t/m 31 december)

De contributie van de orka’s bedraagt € 33,- per kwartaal.
Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de
contributie. Dit wordt geregeld door de penningmeester. Bij de
penningmeester kun je terecht met al je vragen met
betrekking tot de contributie.
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Na de orka’s
Als je te oud wordt voor de orka’s hoef je niet weg bij Scouting
Hank! Als je 12 jaar bent kun je overvliegen naar de
Waterscouts.
De Waterscouts zijn jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar.
Ze draaien elke zaterdagochtend groep. Zomers zijn ze van
9:00 tot 13:00 uur te vinden in de haven van Hank en ’s
Winters van 9:30 tot 12:30 in ’t Kraaiennest.

De leiding
Op dit moment bestaat het leidingteam uit Robin, Marco,
Inge, Anne, Marcel en Anouk. Wij doen er zoveel mogelijk
aan om jouw tijd bij de orka’s grandioos te maken!
Vanuit Scouting Nederland is de leiding verplicht cursussen
en trainingen te volgen aan de Scouting Academy. Dit om
zeker te weten dat uw kinderen in goede handen zijn. Maar
ook buiten Scouting Nederland halen wij belangrijke
certificaten zoals: Reddend zwemmen, EHBO, Vaarbewijzen
enz.
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Contact
Bestuur
Voorzitter
Vacant

voorzitter@scoutinghank.nl

Secretaris
Robin van Dongen

secretaris@scoutinghank.nl

Penningmeester
Peter Menssen

penningmeester@scoutinghank.nl

Groepsbegeleider
Eskil van den Berg

eskilvandenberg@kpnmail.nl

Orka’s
Teamleider
Robin van Dongen

06-13709946
orkas@scoutinghank.nl

Scouting Hank
Maaspad 2, Hank
I
E

www.scoutinghank.nl
Secretaris@scoutinghank.nl
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Tot snel!
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