DE ZOMERKAMPEN!
Prof. Finbad in Baexem
Stam op grote hoogte in Koblenz
Kalender 2019/2020

WELPEN

Professor Finbar had beloofd naar het zomerkamp te komen van de Welpen om
samen met ons proefjes en experimenten te doen.
Maar helaas was deze verstrooide professor al op de eerste kampdag de weg kwijt en
vroeg de welpen door middel van opdrachten hem de weg te wijzen.
De welpen hebben raketten gebouwd en de lucht in geschoten, pijltjes de lucht in
schieten, telefoon gemaakt, drijven op het water, kampvuur gemaakt. Uiteindelijk heeft
hij op vrijdag in de namiddag het kampterrein gevonden en hij heeft om het een beetje
goed te maken ons verwend met een overheerlijke barbecue.

Een terugblik op een geweldig Welpenkamp in Baexem

STAMKAMP IN BREXBACHTAL
We kijken terug op een heel leuk zomerkamp bij het Scoutingkampeerterrein
Brexbachtal. De locatie lag in een mooi weidendal aan de voet van het bos in de plaats
Bendorf/Sayn.
We zijn een dag naar Koblenz geweest waarbij de stam de stad kon verkennen met
een citytour. Een andere dag hebben we in de buurt een prachtig kasteel bezocht!
We zijn naar het klimbos geweest, waarbij we flink op de proef werden gesteld. Zo hing
Suzanne vast bij de tokkelbaan en moest Bas uit de boom worden gehaald. Uiteindelijk
hebben we het wel overleeft. En alsof deze hoogtes niet genoeg waren..
Vlakbij het plaatsje Mörsdorf in Duitland, hangt de Geierlay brug. Wist je dat de
Geierlay brug de een na langste voetgangersbrug is?
Samen met de stam hebben we de 360 meter lange brug getrotseerd, 100 meter
boven de grond! Sommige onder ons hadden wel een beetje last van knikkende
knieën..
De laatste dagen hadden we minder geluk met het weer, dat mocht de pret natuurlijk
niet drukken. In het zwembad hebben wij ons nog goed geamuseerd.
Twee weken later na afloop van het kamp waren onze tenten droog en mochten we
alles inruimen. Aan alle leuke dingen komt helaas een einde. op naar een nieuw seizoen
met mooie ervaringen en herinneringen!

STAM

KALENDER
KALENDER 19/20
19/20
AUG

vr 23 - Eerste Scoutsopkomst
za 24 - Eerste Welpenopkomst
zo 25 - Wie is de Mol? (Stam)

SEP

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

OKT

vr 18 - Expeditie Joti (Stam)
za 19 - JOTA/JOTI (alle speltakken, onder voorbehoud)

NOV

za 23 - Speculaasactie (alle speltakken)
zo 24 - Kerstmarkt (alle speltakken, informatie volgt)

DEC

za 21 - Vredeslicht (alle speltakken, onder voorbehoud)

FEB

za 29 - Bonte Avond (alle speltakken)

MRT

vr 27 t/m zo 29 - Vrijwilligersweekend (leiding, bestuur, stam)
di 31 - 75-jarig jublieum van de Pioniers!

APR

za 4 - Paaseierenactie (alle speltakken)
za 25 - Sint Joris (alle speltakken, onder voorbehoud)

MEI

ma 4 - Dodenherdenking (alle speltakken)

JUL

za 11 t/m za 18 - Zomerkamp! (alle speltakken)

NIEUWE WEBSITE
Momenteel zijn we hard aan het werk onze website helemaal te
vernieuwen! Op scoutingpioniers.nl vind je alles over onze groep wat
je moet weten, zoals informatie over de speltakken, de geschiedenis
van de groep en alle katernen, verslagen en leuke foto’s!
Wil jij ook iets bijdragen aan de website? Dat kan!
Vraag bij je speltakleiding na hoe jij met jouw tekening, verslag, foto,
wat dan ook een plekje kunt krijgen op:
scoutingpioniers.nl

