
Maak vrienden voor het leven! 

 

Pandergroep Scouting Abcoude is actief in Abcoude, 

Baambrugge en op de Vinkeveense plassen en zorgt 

voor veel plezier bij jongeren van alle leeftijden.  

Je leert over de natuur, scoutingtechnieken,  

waterskills, samenwerking en overlevingsstrategieën. 

Laat je uitdagen met de diverse (landelijke)  

scoutingwedstrijden.  

De opkomsten vinden wekelijks plaats in en om ons  

clubgebouw Panderhorst, een grote ark in de Horn. 

Onze watertakken maken in de zomerperiode gebruik 

van Ahoy, een blokhut op het Hoge Bomen eiland in 

de Vinkeveense Plassen.  

De speltakken zijn gemengd (jongens en meisjes),  

zowel bij de land- als watertakken. De groepen zijn 

ook onderverdeeld op leeftijd. 

Naast de reguliere opkomsten zijn er diverse  

activiteiten, zoals groepsweekenden, Sint- en  

Kerstvieringen, I-scout wedstrijden, Boerenkoolfuif en  

natuurlijk - het hoogtepunt van het jaar -  

de Zomerkampen.  

De opkomsten worden geleid door een groep jonge 

enthousiaste leidingleden (vaak oud jeugdleden).  

Wekelijks staan zij garant voor een top-opkomst.  

Enthousiast? Meld je aan als lid van een speltak of 

als vrijwilliger. 

 

We zien je graag!   

Lidmaatschap is €50,- per kwartaal. 

Voor meer informatie, vragen of aanmelden: 

info@scoutingabcoude.nl 

Pandergroep 

Scouting Abcoude 

De Horn 8 
1396 HT Baambrugge 
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Piraten (7 - 11 jaar) 

“Speel jij met de Piraten 

mee op het water?” 

 
Opkomst zaterdag 

10:00 - 12:30 uur (zomer) 

12:30 - 14:00 uur (winter) 

Zeeverkenners (11 - 15 jaar) 

“Als zeeverkenner leer je  

zeilen, roeien, wrikken,  

kanoën en doe je veel  

spellen op en rond de  

Vinkeveense plassen.” 

Opkomst zaterdag 

13:30 - 17:00 uur (zomer) 

14:15 - 17:00 uur (winter) 

Wilde Vaert (15 - 18 jaar) 

“Bedenk je eigen  

opkomsten en maak elke 

zaterdag de Vinkeveense  

Plassen onveilig.” 

Opkomst zaterdag 

13:30 - 17:00 uur (zomer) 

14:15 - 17:00 uur (winter) 

Welpen (7 - 11 jaar) 

“Wat wil je nog meer dan 

spellen spelen, vrienden 

maken en echte scouting-

technieken leren?!” 

 
Opkomst vrijdag  

19:00 - 20:30 uur 

Scouts (11 - 15 jaar) 

“Ben je in voor avontuur? 

Verbeter je skills hier!” 

 
Opkomst donderdag  

19:00 - 21:00 uur 

Explorers (15 - 18 jaar) 

“Bij de explo’s  

ben JIJ de baas!” 

 
Opkomst zondag  

18:00 - 21:00 uur 

Bevers (5 - 7 jaar) 

“De Bevers ontdekken 

veel en gaan op avontuur. 

Doe jij ook mee?” 

 
Opkomst zaterdag  

10:00 - 12:00 uur 

STAM (18+ jaar) 

“Van jong tot oud:  

Altijd Scouting” 

 

Opkomst 

één keer per maand 

“Word nu leiding!  

Dit kan al vanaf 16 jaar.” 

Steun de vereniging! 

“Donateur word je al  

vanaf 15 euro per jaar!” 
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