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Iedere week een nieuw avontuur!

INSTALLATIE CHIL

START EXPLORERS

KONING STAMPER



WELPEN
VOGELHUISJES &

DE INSTALLATIE VAN CHIL

Deze periode zijn de welpen bezig geweest met het maken van vogelhuisjes. Binnenkort 
zullen ze hier de laatste hand aan leggen en de vogeltjes zullen er met plezier gebruik van 
kunnen maken.

Ook zijn wij bezig geweest met een brief uitwisseling met andere scoutinggroepen in 
Nederland, België, Duitsland en Spanje. De welpen maakten tekeningen en sommige 
schreven er een leuke boodschap bij. De kinderen mochten zelf de ontvangen post openen 
en voorlezen, soms met hulp van de leiding die het vertaalde.

En eindelijk is Chil nu officieel geïnstalleerd als leiding van de welpengroep. Dit hebben wij 
gevierd met zelf gemaakte hapjes en iets lekkers te drinken.

Gefeliciteerd Chil!
KHAALI JAGAH HORDE

Opkomsten iedere zaterdag

van 10:30 uur tot 12:30 uur

Nieuw in 2019: De Explorers!
Vanaf januari 2019 starten de Pioniers met een nieuwe speltak: De Explorers! De Explorers zijn 
jongeren van 15 t/m 18 jaar oud, die iedere twee weken samenkomen en hun eigen opkomsten 
voorbereiden. De Explorers hebben dan ook geen leiding, maar begeleiding, die hen helpt bij het 
plannen van eigen activiteiten!

Ken jij iemand die geïnteresseerd is? Natuurlijk zijn nieuwe gezichten altijd welkom!
De Explorers draaien hun opkomsten (iedere twee weken en wanneer de Stam er niet is) op 
vrijdag van 21.00 uur tot 23.00 uur



STAM

OP JACHT NAAR
KONING STAMPER
Koning Stamper is zijn kasteel in onze zaal kwijt en is op de vlucht geslagen. De Stam is hem 
achterna gereisd, maar dat bleek zo makkelijk nog niet. De Koning heeft namelijk geen exacte 
routebeschrijving achtergelaten, maar een heel web aan puzzels en codes.

Onze Stampertjes hebben al hun kennis en vaardigheden moeten raadplegen om de 
moeilijke raadsels van de koning op te lossen. De eerste puzzel, een NAVO-code bracht hen 
naar de ruïnes van kasteel Schaesberg, maar daar was de koning al vertrokken. Na lang 
puzzelen, vond de groep uit dat hij misschien bij kasteel Strijthagen zat, maar ook daar bleek 
hij niet meer te zijn. Wel vonden ze er nieuwe enveloppen met puzzels en kostbare vlaggetjes. 
Alles werd gezameld en er werd druk verder gepuzzeld in de auto’s.

Na nog twee tussenstops bij kasteel Erenstein en Abdij Rolduc, vonden de groepen de locatie 
van de koning: kasteel Rimburg!

Op de brug richting het kasteel zat hij, de koning. Verstopt onder een laken, zittend op de 
koude straat. Na weken komen de Stampertjes er eindelijk achter wie de koning is!

Ben je misschien Chil? Nee. Uhm... wat dacht je van Danny? Ook niet. Na vele dappere 
pogingen maakte de koning zichzelf bekend. Het was Wing Hohng! Dat verklaart zijn lange 
afwezigheid!

De stam heeft ene lange en spannende avond achter de rug, waarin van kasteel naar kasteel 
geracet is en het was ene geslaagde avond!

Opkomsten om de week op vrijdag van 21:00 uur tot 23:30 uur



2019
Op de kalender...

za 15 maart:    NL-Doet (Scouts, Explorers, Stam)

za 13 april:    Paaseierenactie

za 4 mei:    Dodenherdenking

za 6 t/m za 13 juni:   ZOMERKAMP (Welpen, Scouts, Stam)

vr 20 t/m zo 22 september: Scout-In (Stam)

vr 18 t/m zo 20 oktober:  JOTA/JOTI (info volgt later)

za 21 december:   Vredeslicht

Alle activiteiten en data zijn onder voorbehoud.

De leiding communiceert eventuele aanpassingen.

De volgende editie wordt verwacht in juni/juli.

Wil jij een bijdrage leveren aan de katern? Dat kan!

Lever voor zondag 5 mei jouw tekening, foto of

verslag in bij jouw speltakleiding!

foto: Danny (Stam)


