
Informatiebrief Blauwe vogels Scouting Sint Joris Haaren  
 
 
Hallo allemaal, 
 
In deze brief vindt je alle informatie rondom de blauwe vogels.  
 
In januari 2012 hebben we bij scouting Haaren een nieuwe groep opgericht voor mensen met 
een beperking: De Blauwe Vogels. Momenteel is het een gezellige groep voor volwassenen. Elke 
week verzorgen we een uitdagend en gevarieerd programma voor onze leden.  
 
Scouting is op de eerste plaats vrijetijdsbesteding, dus gaat het er vooral om een leuke tijd voor 
onze leden te organiseren. Ten tweede willen we onze leden uitdagen om hun grenzen op te 
zoeken en ze proberen te verleggen, nieuwe dingen te leren en vriendschappen te maken en 
onderhouden. Zo ontdek je steeds wie je bent en wat je mogelijkheden zijn.  
 
We hopen dat jullie een geweldige tijd hebben bij de blauwe vogels en dat we samen heel veel 
plezier zullen hebben. 
 
Mochten jullie na het lezen van deze folder nog vragen hebben of meer informatie willen, dan 
kunt u contact opnemen met ons (contact gegevens staan op de laatste pagina). 
 
Groetjes van de begeleiding:  
 
Ilse Phillipus, Kisten van Boxtel, Stef Knevel, Amber Brock en Judy Pijnenburg - van Tuyl 
 

Voor wie?:  
 

Blauwe vogels is een scouting groep speciaal voor mensen met een verstandelijke / lichamelijke 
beperking en/of gedragsproblemen. In principe is iedereen bij ons welkom, maar soms sluit onze 
groep niet aan bij iemand of kunnen wij niet bieden wat iemand nodig heeft. Vandaar dat we 
altijd een intakegesprek houden met een begeleider en mag je eerst 3 keer komen kijken. Mocht 
het zo zijn dat onze groep niet aansluit kunnen wij je vaak wel doorverwijzen naar een andere 
scouting groep in de regio.   
 
• Leeftijd: Onze groep bestaat momenteel uit volwassen leden. De leeftijden variëren nogal: 

van 25 tot 80 jaar, maar iedereen is bij ons welkom. 
 

• We doen veel activiteiten in groepsverband, vandaar dat we het belangrijk vinden dat de 
leden aansluiting hebben bij elkaar, vooral in hun beleving. De leden die we nu in onze groep 
hebben houden van gezelligheid, vinden het leuk om samen te knutselen en spelletjes te 
doen. Ze kunnen elkaar  helpen, ondersteunen en aanvullen. 

 
• Helaas beschikken wij niet over een aangepast gebouw en kunnen wij mensen die geheel 

rolstoelafhankelijk zijn en zelf geen transfers kunnen maken geen activiteiten aanbieden. Dat 
leden (buiten het gebouw) gebruik maken van een rollator/rolstoel bij verre afstanden is 
geen probleem. 

 
Info over de groep 

 
• Wanneer: elke woensdagavond met uitzondering van feestdagen en de kerst- & 

zomervakantie, de andere vakanties draaien we wel!!! 
 
• Tijdstip: woensdagavond 19.00 - 21.00 uur  
 
• Doelgroep: volwassenen met een verstandelijke / lichamelijke beperkingen en/of 

gedragsproblemen (mensen die geheel rolstoelafhankelijk zijn kunnen door het  
ontbreken van aanpassingen in het gebouw helaas niet deelnemen).  



 
• Leeftijd:  We hebben niet echt een leeftijd grens. Onze groep bestaat momenteel uit 

volwassenen tussen de  25 en 75 jaar. Iedereen is bij ons welkom, jong of oud!  
 
• Wat: We doen veel verschillende dingen. We doen vaak spelletjes, knutselen, koken of 

bakken, tochten lopen, karaoke-zingen, creatieve activiteiten, quiz-spellen spelen (ik hou van 
holland, triviant ed) of een leuke avond marsmallows roosteren bij een kampvuur. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen of wij gaan het doen. 

 
• Begeleiding: Scouting is een organisatie die werkt met vrijwilligers. Wij zijn 6 enthousiaste 

leiding die in onze vrije tijd, met veel plezier, de blauwe vogels begeleiden. Velen van ons 
werken in de zorg, dus we zijn goed bekent met de doelgroep.   
We proberen de verhouding 1 op 3 aan te houden.  

 
Info over de groep 

 
• Wanneer: elke woensdagavond met uitzondering van feestdagen en de kerst- & 

zomervakantie, de andere vakanties draaien we wel!!! 
 
• Tijdstip: woensdagavond 19.00 - 21.00 uur  
 
• Doelgroep: volwassenen met een verstandelijke /  

lichamelijke beperkingen en/of gedragsproblemen. 
(mensen die geheel rolstoelafhankelijk zijn kunnen door het  
ontbreken van aanpassingen in het gebouw helaas niet deelnemen).  

 
• Leeftijd:  We hebben niet echt een leeftijd grens. Onze groep bestaat momenteel uit 

volwassenen tussen de  25 en 75 jaar. Iedereen is bij ons welkom, jong of oud!  
 
• Wat: We doen veel verschillende dingen. We doen vaak spelletjes, knutselen, koken of 

bakken, tochten lopen, karaoke-zingen, creatieve activiteiten, quiz-spellen spelen (ik hou van 
holland, triviant ed) of een leuke avond marsmallows roosteren bij een kampvuur. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen of wij gaan het doen. 

 
• Begeleiding: Scouting is een organisatie die werkt met vrijwilligers. Wij zijn 6 enthousiaste 

leiding die in onze vrije tijd, met veel plezier, de blauwe vogels begeleiden. Velen van ons 
werken in de zorg, dus we zijn goed bekent met de doelgroep.   
We proberen de verhouding 1 op 3 aan te houden.  

 
Vervoer 

 
• Het vervoer moet geregeld en bekostigd worden door de woonvoorziening / familie / het 

lid zelf. 
 
• Adres:  

Scouting gebouw Haaren, Leyepad 4, 5076 BE Haaren. 
 
• Aankomsttijd: Wij verwachten de leden tussen 18.45 en 19.00 uur op het scoutinggebouw. 

Aangezien velen met de deeltaxi’s komen, starten we met koffie en thee, zodat iedereen 
binnen kan lopen en iets kan drinken. De begeleiding is vanaf 18.30 uur aanwezig op het 
scouting gebouw, daarvoor is de deur gesloten, dus laat ze niet te vroeg komen. 

 
• Terugrit: Deeltaxi’s voor de terugweg mogen om 20.45 uur besteld worden. Wij ronden de 

activiteiten voor 20.30 uur af en gaan dan koffie/thee/ranja drinken terwijl we wachten op de 
taxi’s. Leden kunnen tussen 20.30 en 20.45 uur opgehaald worden (in overleg kunnen 
haal/breng tijden ook afwijken mocht dit niet geheel haalbaar zijn). 

 
 



Kosten 
 
• De contributie bedraagt 36 euro per kwartaal, dit is inclusief: koffie/thee/ranja, wekelijkse 

activiteiten en de materialen daarvoor, vaste lasten en een gedeelte van het weekendje. U 
betaald 4 kwartalen per scoutingseizoen.  
 

• We vragen per jaar een eigen bijdrage van 50 euro, hiervan worden de rest van de kosten 
voor het jaarlijkse weekendje en een aantal grote activiteiten (zoals de kermis, uit eten gaan 
en een uitstapje) betaald.   

 
 
• De leden moeten 1malig een uniform (polo, vest, das en embleem) aanschaffen. Deze 

kosten liggen rond de 80 euro. Het is de bedoeling dat ze de polo/vest elke week aan hebben 
als ze bij de blauwe vogels zijn.  

 
Contact: 

 
• bezoek adres / contact op woensdagavond (scoutinggebouw): 

Leyepad 4 
5076 BE Haaren  
tel: 0411-621979 

 
• post adres / contact op ander dagen (begeleiding):  

p/a Burg. Schijvensstraat 9 
5076 GE Haaren 
tel: 06-45211419 of 06-53925998   

 
• website: www.scoutinghaaren.nl  

(tabblad blauwe vogels - rechtsboven) Op de site is veel ondersteunende informatie te 
vinden over scouting Haaren en de blauwe vogels. 

 
• Facebook:  

Hier staan vele verhalen en foto’s op van wat we gedaan hebben. Je krijgt zo een leuke 
impressie van de activiteiten. Je kunt onze facebook site altijd bekijken ookal heb je zelf 
geen facebook. De pagina kan ook op afgeschermde computers bekeken worden. 
https://www.facebook.com/scoutinghaarenblauwevogels  

 
• e-mail adres: blauwevogels@scoutinghaaren.nl   
 

 
We hopen jullie zo voldoende geinformeerd te hebben, maar mocht je nog vragen hebben. Of 
gewoon even contact hebben om te praten over hoe het bij de blauwe vogels gaat, bel of mail 

ons dan gerust!  
 

Groetjes van de de begeleiding! 
 


