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De Welpen maken een monument!
Bokkenrijders bezoeken de Scouts
Explorers zijn gestart!



WELPENWELPEN
KIDSPARTY EN 4-5 MEI

Op 14 april vertrokken de Welpen per bus naar een speeltuin in Roermond voor 
de Kidsparty. Het snorgenskunstwerk (gemaakt van zwerfafval) werd zorgvuldig 
in de bagageruimte van de bus neergelegd, om beschadiging te voorkomen Daar 
aangekomen zijn wij eerst onze plek gaan zoeken. 
Helaas hebben wij dit jaar geen prijs kunnen bemachtigen met ons kunstwerk. Dit was 
even een teleurstelling voor de welpen. Ze hadden er enkele opkomsten hard aan 
gewerkt. Maar de volgende keer maken wij weer kans. Voldaan en moe vertrokken wij 
weer met de bus richting Landgraaf.
De opkomst van 4 mei stond in het teken van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
In gesplitste groepjes werd er gewerkt aan een – naar eigen fantasie – 
herdenkingsmonument en er werd verteld over de betekenis van 4 en 5 mei. De 
andere groep ging aan de slag met het spel van Bob de Reiziger. Hiervoor moesten de 
Welpen samenwerken en een brug bouwen zodat Bob weer veilig thuis kon komen. Als 
dat lukte, kon je ee bal van punt A naar B laten rollen. Hierin zijn de Welpen geslaagd!

Het herdenkingsmonument van de Welpen.



SCOUTSSCOUTS

BEZOEK VAN DE BOKKENRIJDERS!
De Bokkenrijders hebben een bezoek gebracht aan de Scouts! Eerst kwam de 
landheer de scouts vertellen, dat er in de buurt de wildste verhalen de ronde deden, 
over een brute roversbende, die niets of niemand schuwde. Na dat de boerin de 
Scouts van eten had voorzien, kwam de schout goud eisen, omdat de Scouts op zijn 
grondgebied verbleven. Maar de scouts hadden helemaal geen goud. Hoe zou dat 
aflopen? Madam ZaZa bracht een bezoek en tijdens het kampvuur en liet het vuur van 
kleur veranderen! In haar glazen bol zag ze dat er goud te verkrijgen was, en wel rond 1 
uur in de ochten! Madam ZaZa werkte de Scouts op dat tijdstip en vertelde hen, da ze 
mee moesten gaan om goud te verdienen!

De Scouts vonden de schout, die zijn goud en smaragden aan het tellen was, in een 
natuurgebied net over de grens bij Rimburg. Hier doken ook 2 bokkenrijders op, die 
het goud en de smaragden stalen van de schout en samen met de hulp van de scouts, 
wisten te ontsnappen aan de schout, voor hij wraak kon nemen! Bij terugkomst in het 
gebouw bleken alle kussens gestolen te zijn! Toch moesten de Scouts gaan slapen, 
want ze waren uitgeteld.

Na het ontbijt was er een kermis en de scouts konden voor goud en smaragden mee 
doen. Na de lunch werd gezamenlijk naar kasteel Hoensbroek gereden en hier kregen 
de Scouts de opdracht om de bokkenrijderswandeling te lopen. Terug in het gebouw, 
werd er op patat en snacks getrakteerd, want Joyce was bijna jarig. Ook die avond bij 
het kampvuur kregen de scouts wederom bezoek van de schout. Hij wilde zijn goud en 
smaragden terug, voordat het middag uur zou slaan. De scouts hadden echter bijna 
geen goud en smaragden meer, want bijna alles was opgemaakt op de kermis. Madam 
ZaZa, bracht wat verheldering in de benarde situatie van de Scouts. Opeens was daar 
weer die bokkenrijder, die het goud en de smaragden had gestolen van de schout! Hij 
nam de scouts in groepjes van 3 mee naar binnen. Hier was de zwarte kapitein van de 
bokkenrijders. Hij stelde de scouts op de proef met allerlei moeilijke vragen, waarna 
ze buiten bij het kampvuur, toetraden tot de bokkenrijdersbende. De zwarte kapitein 
en de bokkenrijder werd gevraagd te helpen. Zij gaven de scouts het goud en de 
smaragden, die zij de Scouts op de kermis afhandig hadden gemaakt met vals spel. Ze 
toonden hen dat ze samen grootse dingen kunnen bereiken!



EXPLORERSEXPLORERS
HALLO ALLEMAAL. WE ZIJN TERUG!

Na een paar jaar pauze, zijn sinds januari de explorers weer terug bij Scouting Pioniers. 
De Explorers is de speltak na de Scouts voor leden van 15 tot 18 jaar oud.

De eerste opkomst zijn we meteen uitdagend en creatief van start gegaan met het 
maken van inspiratie-dobbelstenen. Blokken werden gezaagd uit balken, daarna 
geschuurd en de woorden werden vervolgens op de dobbelsteen gebrand met 
houtbranders.

Op de eerste dobbelsteen staan 6 activiteitengebieden, op de tweede staan 6 
voorwerpen welke gebruikt kunnen worden, en op de derde staan manieren hoe de 
activiteit kan worden voorbereid. De dobbelstenen worden voor elke opkomst gebruikt 
om nieuwe en creatieve programma’s te bedenken waar alle drie de dobbeluitkomsten 
in verwerkt zijn. Zo beleven we ook bij de explorers iedere keer een nieuw avontuur!
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Welpen
Bio-boerderij Heierhof

Beekkant 9, 6095 PE Baexem

Scouts
Scouting Ulft

Bongersstraat 263, 7071 DZ Ulft

Stam
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