
Boomstammetjes in de Rietpolka 

Padvindstersgroep bestaat 50 jaar 

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de meisjesgroep van de scouting in Scherpenzeel is opgericht. De 

jongens zijn hier al sinds 1937, met een tussenpoos, actief. Vijf jaar geleden zijn beide groepen 

samengegaan onder de naam ‘Scouting Scherpenzeel en omstreken’. 

 

Wim en Jenny Ederveen staan in 1972 aan de wieg van de meisjesgroep. Wim heeft in zijn jeugd bij de 

padvinderij in Scherpenzeel gezeten. Dochter Ina gaat naar de middelbare school in Amersfoort. Daar 

komt ze via de directrice van de school in contact met padvindstersgroep ´De Triangel´ in Amersfoort 

waar ze lid van wordt. Wim Ederveen verkent de mogelijkheid om in Scherpenzeel met een 

meisjesgroep te beginnen. Dat kan door de groep te laten ressorteren onder de padvindstersgroep uit 

Amersfoort. Twee leidsters zijn bereid voorlopig de leiding in Scherpenzeel op zich te nemen. Maar voor 

het zover is, wordt in 1971 de belangstelling gepeild. Meer dan twintig meisjes in de leeftijd van 7-10 

jaar zijn geïnteresseerd. Samen met een aantal enthousiaste ouders zetten Wim en Jenny Ederveen zich 

in om hun ideaal te realiseren. Achter hun woning aan de Lindenlaan bakken ze oliebollen die huis aan 

huis verkocht worden om een startkapitaal te verkrijgen.  

Rietpolka 

Maar zeker zo belangrijk is het vinden van een geschikte locatie waar de meisjes hun opkomsten kunnen 

houden. Aan de Brinkkanterweg staat achter ‘de Rietpol’, de woning van rietdekker Henk van Schaik, 

een schuur waar de dansgroep van Hetty Thielemans sinds 1970 oefent. Dansgroep Bemachol geeft dat 



gebouw de toepasselijke naam ‘de Rietpolka’. De danslessen zijn ’s avonds, terwijl de meisjes van de 

padvinderij op zaterdagmorgen bij elkaar willen komen. Dankzij medewerking van eigenaar Henk van 

Schaik en Hetty Thielemans kan de meidengroep gebruik maken van ‘de Rietpolka’. Op zaterdagmorgen 

15 januari 1972 is het zover. Dan wordt Kaboutergroep ´De Boomstammetjes´ officieel opgericht en de 

Kabouterhut in gebruik genomen. Burgemeester Heij en zijn echtgenote zijn bij de opening aanwezig. Ze 

werpen een bal door de met papier afgesloten ingang waarmee de opening een feit is. Ook een 

vertegenwoordiger van het Nederlands Padvindstersgilde (N.P.G.) is aanwezig. Marjolein Klarenbeek, 

één van de kabouters, biedt mevrouw Heij een bos bloemen aan. Voortaan komen 24 kabouters uit 

Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur bij elkaar. Wim en 

Jenny Ederveen hebben hun doel bereikt en trekken zich niet veel later terug. Hun dochter Wilma wordt 

lid van de kaboutergroep en zal later jarenlang deel uitmaken van de leiding.  

Le Carré 

Het verblijf in de Kabouterhut aan de Brinkkanterweg is maar van korte duur. Dansgroep Bemachol 

verhuist in september 1972 naar Le Carré ’46. Het is een leegstaand, houten gebouw aan de 

Brinkkanterweg dat bij de voormalige Landbouwschool hoorde. Ook ‘De Boomstammetjes’ verlaten ‘de 

Rietpolka’ en gaan daarnaartoe. Niet veel later, in 1973, fuseert het N.P.G. met enkele andere 

verenigingen tot Scouting Nederland. Als verschillende kabouters vanwege hun leeftijd moeten 

overvliegen naar een groep voor oudere scouts, wordt de padvindstersgroep voor meisjes van 11 tot 14 

jaar in het leven geroepen. Daarvan wordt Ina Ederveen ook lid. Later maakt ze deel uit van de leiding. In 

1974 vertrekken de meisjes alweer naar een volgend clubgebouw.  

Schaapskooi 

Nu naar een gebouwtje bij de schaapskooi aan de Vlieterweg. In 1977 gaan de padvindsters verder 

onder de naam ´Valleigroep’. De eerste stappen tot samenwerking tussen de ´Willaergroep´ van de 

jongens en de ´Valleigroep´ worden schoorvoetend gezet. Er zijn incidenteel gezamenlijke opkomsten. In 

1978 is de ´Valleigroep´ voor de eerste keer van de partij bij de befaamde jaarlijkse Boerenkoolfuif. De 

oudere jongens en meisjes van beide scoutinggroepen vormen een gemengde groep van Rowans en 

Sherpa’s. 

Paddenburcht 

In 2003 is het nieuwgebouwde scoutingcomplex De Paddenburcht aan De Breelaan klaar. De 

´Valleigroep´ verlaat hun thuishaven aan de Vlieterweg en neemt haar intrek in De Paddenburcht. Het 

gebouw is in 2017 uitgebreid. Als de ´Willaergroep´ in dat jaar noodgedwongen hun accommodatie aan 

de Koepel moet verlaten, wordt naarstig gezocht naar een nieuwe locatie. Ondanks de uitbreiding van 

De Paddenburcht is er ruimtegebrek. De ´Willaergroep´ en de ´Valleigroep´ zijn inmiddels zo met elkaar 

verweven dat ze besluiten samen verder te gaan onder de naam ‘Scouting Scherpenzeel en omstreken’. 

In 2021 verrijst naast De Paddenburcht een nieuw scoutinggebouw dat komend voorjaar in gebruik zal 

worden genomen. Tot die tijd maken een paar groepen gebruik van een oude boerderij aan de 

Nieuwstraat. Scouting Scherpenzeel kent intussen zes speltakken voor jongens en meisjes van 5 tot 18 

jaar met bijna 200 leden, terwijl er 60 aspirant-leden op de wachtlijst staan. 
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