
Ontstaan Scouting Erasmus Oosterhout

Dit jaar bestaat scouting Erasmus 45 jaar Een reden om te vieren, maar ook om eens terug te kijken! Hoe is Scouting 
Erasmus eigenlijk ontstaan 45 jaar geleden. 

Lord Baden Powell heeft in 1907 in Engeland de padvinderij opgericht. Dit was een groot succes en het fenomeen 
is overgewaaid naar Nederland. In 1910 is de padvinderij officieel in Nederland opgericht. Tot half jaren zestig wer-
den de groepen voornamelijk door de kerken mogelijk gemaakt. Er was ook een strikt onderscheid in katholieke en 
protestante groepen, jongens- en meisjesgroepen. In de jaren zestig kregen de kerken steeds minder invloed op de 
maatschappij en het leven van de mensen. Padvindersgroepen kregen daardoor minder leden en ook huisvesting 
werd een groter probleem.

In Oosterhout waren o.a. de ‘Mbagagroep voor  katholieke verkenners’  en de ‘Lukwelgroep voor Nederlandse pad-
vinders’ actief. Ook zij kregen te maken met een teruglopend ledenaantal en een gebrek aan goede huisvesting. Er is 
nog een poging gedaan om langs het kanaal op een braakliggend terrein (tussen ’t Brabants Bontje en Lievenshove) 
een nieuw clubhuis te bouwen met de leden zelf tijdens opkomsten, maar als ze dan in het weekend aankwamen was 
veel van het werk van de week ervoor weer afgebroken door andere jeugd uit de stad. Vanwege de problemen waar 

de groepen tegenaan liepen, zijn ze gaan kijken wat er voor mogelijke oplossingen waren. Deze samenwerking leidde 
tot het samenvoegen van de groepen in de Erasmusgroep. Dit leidde op hoger niveau tot veel protest: hoe kun je 
bedenken dat een katholieke en een protestante groep samengaan?! Uiteindelijk is het toch gelukt om toestemming te 
krijgen.

De groep is op 2 maart 1968 op het schoolplein van de Nicolaasschool (huidige locatie Zwaaikom achter de Pan-
nehoef) geïnstalleerd als eerste groep in Nederland waar beide religies samen in één groep werkten. Enige tijd later 
zijn daar ook nog de meisjes van de (protestante) ‘Parsivalgroep’ bijgekomen. In 1973 is ook op landelijk niveau de 
samenwerking tussen de verschillende bestaande organisaties samengesmolten tot Scouting Nederland, waar religie 
of geslacht niet meer uitmaakte om het spel van verkennen te spelen. Ze waren aan het denken gezet door de ontwik-
kelingen in Oosterhout!

Men heeft gekozen voor de naam Erasmusgroep omdat Desiderius Erasmus als humanist inspirerende  ideeën en 
denkbeelden van verdraagzaamheid en vrede zowel binnen als buiten de kerk verkondigde, die van grote invloed zijn 
geweest op de maatschappij. Dit is de bron geweest van de samenwerking tussen de groepen.

De groep heeft sinds haar oprichting op meerdere locaties hun clubhuis gehad. Een aantal jaren hebben we aan 
de Amalia van Solmsstraat gezeten. Leiding, leden en veel vrijwilligers hebben begin jaren ’80 het huidige clubhuis 
gebouwd. De officiële opening van Het Groepshuis is geweest in april 1986. De groep is inmiddels uitgegroeid tot 
redelijk stabiele groep van ruim 250 enthousiaste leden en leiding!

JUBILEUM 45 JAAR SCOUTING ERASMUS



Jubileumweekend 13-14-15 september

In het tweede weekend van september hebben we met 
alle leden van de groep ons 45-jarig jubileum gevierd. We 
zijn op vrijdagavond begonnen met een feestje voor alle 
leden vanaf 18 jaar, de leiding, het bestuur en alle overige 
vrijwilligers. Het was gezellig druk. Onder het genot van 
een hapje en een drankje heeft iedereen het naar zijn zin 
gehad!	  

Op zaterdag waren er op ons terrein allerlei activiteiten 
te doen voor de bevers en welpen. Ze konden al hun 
energie kwijt op het springkussen en de stormbaan, 
zich uitleven bij het levend tafelvoetbal en andere leuke 
spelletjes, zich laten omtoveren tot prinsessen of piraten 
in de schminkhoek, plezier maken met de jongleur of 
lekker even uitrusten in de ‘bioscoop’. De scouts en ex-
plo’s hebben een uitdagende dag gehad in klimbomen, 
op een low-rope parcours of tijdens het kratjes stape-
len. Voor sommigen was het een ‘piece of cake’, voor 
andere een spannende uitdaging. s Avonds zijn alle 
jeugdleden en de leiding uit hun dak gegaan tijdens de 
feestavond met leuke muziek, discolampen en uiteraard 
veel dansjes! 

We hebben het weekend afgesloten met een gezamen-
lijk spel en het overvliegen op zondag.

Grote Club Actie

Zoals ieder jaar, doet Scouting Erasmus ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie. Met deze actie steunen alle 
lotenkopers onze groep en maken ze tegelijkertijd kans op mooie prijzen. Kortom, een win-winsituatie!

Ook voor alle lotenverkopers, onze eigen leden, heeft de actie voordelen. Voor iedere vijf loten die een lid verkoopt, 
mag hij of zij een leuk cadeautje uitkiezen. En degene die de meeste loten verkoopt van zijn of haar afdeling, krijgt 
hier ook nog een beloning voor.

Sinds dit jaar is het ook mogelijk om een Superlot te kopen. Dit lot ter waarde van vijftig loten kan bijvoorbeeld worden 
gekocht door bedrijven (tip voor de verkopers: het werk van je ouders..?). Hiermee zijn nog meer prijzen te winnen en 
wordt Scouting Erasmus meer gesteund.

Als dank voor de aankoop van een Superlot, krijgt het bedrijf een vermelding op onze Facebook-pagina en regelt 
Scouting Erasmus een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten aan het bedrijf.

Met al het geld dat Scouting Erasmus verdient met deze actie kunnen we mooie dingen doen. Zo zijn we de laatste 
tijd al druk bezig geweest met de verbouwing van ons groepshuis. Dit is mede mogelijk door de verkoop van loten.

Iedereen die erbij was: bedankt voor alle lol en gezelligheid!



Het overvliegspektakel

Op de zondag van het jubileumkamp heeft het jaarlijkse 
overvliegen plaatsgevonden. Voor de overvliegers was 
het spannend wat voor baan ze dit jaar over moesten, 
maar gelukkig voor hen viel dit reuze mee. Dit jaar 
geen modderpoelen en waterbakken, maar ‘alleen 
maar’ een stormbaan. Om de stormbaan wat uitdagen-
der te maken, werden de overvliegers gehinderd door 
hun nieuwe leiding. Gelukkig hebben alle overvliegers 
veilig de overkant bereikt en werden ze met open 
armen ontvangen door hun nieuwe groep. Heel veel 
plezier de komende jaren!

Scouting Erasmus Online

Scouting Erasmus is er niet 
alleen maar tijdens de op-
komsten, ook wij gaan met 
onze tijd mee. Zoals iedereen 
waarschijnlijk wel weet hebben 
we een website met algemene 
informatie over de groep. 

De nieuwsbrief

Nieuw dit seizoen is de nieuwsbrief. Vanaf dit moment 
zal er ieder kwartaal een nieuwsbrief verschijnen met 
allerlei nieuwtjes uit de groep, leuke foto’s en verhalen 
van alle afdelingen en meer!

Via de nieuwsbrief willen we de ouders meer betrekken 
bij de groep, zodat ook zij kunnen zien wat er allemaal 
speelt binnen de groep. Ook voor de jeugdleden is het 
leuk om te lezen wat er bij andere afdelingen gebeurt.

We hopen dat iedereen de nieuwsbrieven met veel 
plezier gaat lezen!

Scouting Erasmus Oosterhout
Beneluxweg 69
4904 SJ Oosterhout

www.scoutingerasmus.nl
www.facebook.com/ScoutingErasmus

Ook zijn hierop programma’s, brieven en foto’s te vinden 
van iedere groep. 

Onze website heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen! 
Ben jij ook zo benieuwd, ga dan snel naar 
www.scoutingerasmus.nl

Ook is Scouting Erasmus te vinden op Facebook. Hierop 
zetten we af en toe een paar foto’s of berichtjes van leuke 
activiteiten en opkomsten. 


