
Berg en Bosgroep kent weinig hiërarchie  

door FEMKE STERKEN  

Zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel bij scoutinggroep Berg en Bos. Toen 

enkele jaren geleden het dak van de blokhut gerepareerd moest worden, sloot de 

groep een lening af en stukje bij beetje lukt het de leden met verschillende acties 

geld bijeen te brengen om de schuld af te lossen.  

 
Tijdens een openingsceremonie bij scouting Berg en Bos wordt de vlag gehesen.  
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Zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel  

Robert Huiskamp ( bestuurslid) straalt als hij praat over ‘ zijn’ Berg en Bosgroep. ‘Het 

dak ging destijds kapot doordat er een boom op gevallen was. Het geraamte van de 

vijftig jaar oude blokhut bleek prima te zijn, maar het dak was poreus. De takken 

staken er door heen. Er zijn wat ouders opgetrommeld en we zijn aan de slag 

gegaan.’ Ook toen het geld voor de reparatie van het dak er was, sloegen de 

scoutingleden de handen ineen.  Ze repareerden het dak zelf. 

De Berg en Bosgroep.  

Een vrij kleine scoutinggroep met zo’n zestig leden. Hun blokhut staat in de buurt van 

de Soerenseweg 210. Iedere zaterdag komen de esta’s ( 4 tot en met 11 jaar), de 

BERG EN BOS scouts (12 tot en met 15 jaar) en de explorers ( 15 tot en met 18 jaar) 

er op verschillende tijden samen. 

Veel mensen denken bij scouting - vroeger padvinderij- meteen aan het bouwen van 



hutten en het leggen van knopen. ‘ Dat doen we’, geeft Huiskamp toe. ‘ Maar dat is 

natuurlijk niet het enige. De jongste leden doen na de opening ( met een lied en/ of 

een vlag) een spel waarin ze bijvoorbeeld het boek van sinterklaas moeten zien te 

vinden. De oudere kinderen kunnen een soortgelijk spel doen, waarin ze op 

wereldreis gaan en in elk land een hoedje van dat land op hun hoofd hebben. De 

echte scouts (vanaf 12 jaar) gaan weer de lucht in en kunnen met touwen een hut 

bouwen en de oudste groep kan in grote mate zelf bepalen wat ze wil doen. Als zij 

pannenkoeken willen bakken, krijgen ze geld mee en moeten ze het zelf regelen.’ 

Wat maakt de Berg en Bosgroep uniek?  

Die vraag vindt Huiskamp niet moeilijk te beantwoorden. ‘ De plek waar wij zitten is 

helemaal vrij en dat trekt ook vrijere mensen aan. Bij ons is er weinig hiërarchie. 

Anderen zullen dat een “rommeltje” noemen, maar wij vinden dat we l prettig. Wij zijn 

niet erg traditioneel.’  

Dit laatste uit zich, volgens Huiskamp, ook in de kleding van de scoutingleden. ‘Vaak 

hebben ze alleen de scoutingblouse aan en sommigen doen zelfs die meteen weer 

uit als de opening voorbij is.’ Juist vanwege he t ‘ eigen’ gezicht van de Berg en 

Bosgroep, vond het bestuur het niet makkelijk toen er een tijd geleden nagedacht 

moest worden over het eventueel samengaan met een andere scoutinggroep. 

Huiskamp: ‘ We hadden nog maar heel weinig vrijwilligers en slechts veertig leden. 

Tja, en dan wordt het moeilijk.  

De vaste lasten blijven natuurlijk hetzelfde.’ Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: 

de Berg en Bosgroep bleef bestaan. ‘ We hebben sommige dingen nu wel anders 

aangepakt. Je kunt tegenwoordig niet meer van iemand vragen dat hij elke zaterdag 

als vrijwilliger naar scouting komt. Daarom hebben we nu parttime- vrijwilligers. 

Mensen die de ene week wel komen en de andere week niet.’ Huiskamp ziet ook 

mogelijkheden in het regelen van bureaucratische beslommeringen. ‘ 

Eigenlijk zouden alle Apeldoornse scoutinggroepen dat gezamenlijk moeten doen. 

Dat zou tijd en geld schelen.’ 
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