
 

De tijd van je leven bij Scouting Doornakkers! 

Met bijna 200 leden is Scouting Doornakkers niet voor niets één van de grootste scouting groepen van 

de regio Eindhoven. Een mix van sport, spel en avontuur passeert iedere zaterdag de revue. Dit alles 

wordt gecoördineerd door ruim 40 stafleden die het geheel in goede banen leiden. Iedere zaterdag is 

het dan ook gezellig druk in en rond de blokhut ‘De Wierde’ aan de Urkhovenseweg 27 in 

Eindhoven/Tongelre.  

 

Voor kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben we programma aanbod. Dit aanbod hebben we bij 

Scouting Doornakkers in 10 speltakken onderverdeeld. Allemaal met een ander thema maar allemaal 

even leerzaam en gezellig. Kijk hieronder in de tabel welke speltak bij jou (of bij uw kind) past! Bijna 

alle speltakken komen samen op zaterdagochtend of zaterdagmiddag. Op zaterdag is het dan ook 

altijd een gezellige boel op Blokhut “de Wierde”. Je hebt ‘m misschien als eens zien staan; dat gebouw 

in de vorm van een piramide. Binnenin bevinden zich 8 ruime lokalen. Voor de opslag van alle 

materialen - en dat zijn er veel - hebben we een apart gebouw voor de opslag, naast de blokhut. 

De jongste kinderen starten bij de 

Bevers. Deze kinderen zijn in de 

leeftijd van 5 tot 7 jaar.  

Lekker kliederen met vingerverf, 

koekjes bakken, waterspelletjes en 

vooral nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes maken. Vanaf 7 jaar 

kun je terecht bij de Esta’s, Welpen of 

Kabouters (7 tot 11 jaar). Hier gaat 

het programma-aanbod een stapje 

verder. Natuurlijk doe je heel veel 

leuke spelletjes, maar ook leer je hier 

een aantal technieken en vaardigheden die je de rest van je leven kunt gebruiken. Denk eens aan een 

stevig bouwwerk maken van palen en touwen? Of een lange wandeling aan de hand van een 

routekaart en GPS? Leer op een leuke manier iets over voeding, de natuur, materialen en vooral: over 

elkaar! Bij de Verkenners en Gidsen (11 tot 15 jaar) komen er nog meer nieuwe technieken en gave 

uitdagingen om de hoek kijken. Een ding is zeker; vervelen doe je je hier nooit.  



Eenmaal bij de Rowans en Sherpa’s (15 tot 18 jaar) bepaal je voor een heel groot deel zelf wat je op 

zo’n dag doet. Een dag vlotvaren op de Dommel? Een speurtocht door Amsterdam? Niets is 

onmogelijk hier. Een aantal dingen hebben alle Scouting Doornakkers leden gemeen. Dat zijn o.a. het 

zomerkamp in de eerste week van de grote vakantie en een aantal gezamenlijke activiteiten met de 

hele groep. Ook dat moet je eens meegemaakt hebben. 

Een ander hoogtepunt van het jaar is de Open Dag / Vlooienmarkt, elk jaar de eerste zondag in 

oktober. Die dag staan de onze deuren open voor nieuwe leden en hun ouders om eens een kijkje te 

nemen hoe het er aan toe gaan binnen onze groep. De uitgelezen kans om te kijken of Scouting 

Doornakkers iets voor jou is. Hebben we je enthousiast kunnen maken en wil je niet wachten 

tot de Open Dag om eens te komen kijken? Neem dan contact op met een van 

onderstaande speltakken of met het groepsbestuur op 06-53993385 of mail naar 

info@doornakkers.com. Voor meer informatie over de 10 speltakken van Scouting Doorakkers, kun 

je kijken op www.doornakkers.com  

Voor de tijd van je leven word je lid van Scouting Doornakkers!  

Volg Scouting Doornakkers ook op Facebook en Twitter. 

http://www.doornakkers.com/

