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Iedere week een nieuw avontuur!

DOZENKASTEEL

SCOUTIFESTATIE

VETERANENDAG

DE SCOUTINGKATERN

Dit is al de derde editie van onze eigen scoutingkatern in het Scouitng Magazine. Deze 

katern wordt toegevoegd aan de magazines van alle leden van onze groep. Hierin kunnen 

we delen wat alle speltakken de afgelopen maanden hebben gedaan. Deze vier pagina’s 

zijn dus alleen zichtbaar voor onze eigen leden en vrijwilligers, niet voor andere groepen in 

Nederland.

Wil jij jouw bijdrage leveren aan ons magazine? Dat kan! Stuur of geef je verslagen, 

tekeningen of foto’s door aan je speltakleiding en misschien zie je het over een paar weken 

terug in het midden van jouw Scouting Magazine.

In deze editie lees je over het Dozenkasteel van de Stam, het bezoek van de Welpen aan 

stichting Savannah en de aanwezigheid van de Scouts op de Veteranendag in Kerkrade, dus 

lees snel verder!



WELPEN
SCOUTIFESTATIE & SAVANNAH

Dit jaar begon het nieuwe scouting seizoen voor de welpen met de deelname aan de 
Scoutifestatie in Brunssum.

6 oktober brachten de welpen in het kader van dierendag een bezoek aan de Stichting 
Savannah. Dit is een opvang voor verwaarloosde en/of mishandelde dieren en dieren waar 
mensen niet meer voor kunnen of willen zorgen. Hier konden wij zien dat de dieren het hier 
goed hadden. Ook hebben de welpen nog mee mogen helpen bij het schoonmaken van het 
kippen en geiten verblijf.

Met dank aan Mark, de oprichter
van Savannah.

KHAALI JAGAH HORDE

Opkomsten iedere zaterdag

van 10:30 uur tot 12:30 uur



SCOUTS

VETERANENDAG
KERKRADE (06/10)
Heel trots en vereerd voelde wij ons als scoutsleiding toen de vraag vanuit de werkgroep 
van de Veteranendag kwam, of onze scouts op 6 oktober wilden deelnemen aan de 
herdenkingsceremonie en het bijbehorende appél. We hebben hier geen minuut over na 
hoeven denken, want natuurlijk wilden wij bij deze bijzondere dag aanwezig zijn. En wat 
waren wij op onze scouts. Een van onze Scouts heeft bij de vlaggenmast gestaan en de vlag 
gehezen samen met een Belgische veteraan.

Op 5 oktober hebben onze scouts eerst geoefend op de markt in Kerkrade, samen met de 
scouts van scouting Sint Tarcisius. Op de echte dag, zaterdag 6 oktober stonden ze dan 
ook mooi op appél met de Kerkraadse veteranen. Eerst moesten de drie vlaggen tot in top 
gehezen worden, daarna moesten ze op halfstok en word er een eregroet gebracht tijdens de 
één minuut stilte, ter nagedachtenis aan allen die hun leven hebben gegeven voor de vrede 
en veiligheid van een ander. Vervolgens werden de vlaggen weer in top gehezen en – na een 
laatste groet aan de vlag – het officiële gedeelte ten einde kwam.
Hierna mochten de scouts aan alle activiteiten meedoen die er op en rond de markt en de 
HuB in Kerkrade georganiseerd waren. Ook wij als scoutsleiding hebben een handje geholpen 
met de activiteiten. Zo heeft Diana die dag geschminkt, heeft Kevin de kinderen begeleid en 
heeft Pieter de Vredeslicht-stand bemand.

Joyce wil dan ook namens de werkgroep Veteranendag Kerkrade en het GOC Parkstad 
iedereen binnen Scouting Pioniers Oude Mijnstreek bedanken die aanwezig waren, die 
geholpen hebben en die hebben geholpen deze dag mogelijk te maken. 

Bedankt!

Opkomsten iedere vrijdagvan 18:30 uur tot 20:30 uur



STAM
HET DOZENKASTEEL

De Stam begon zijn eerste opkomst van het seizoen met het bouwen van een gigantisch 

dozenkasteel! 600 dozen stonden klaar om gevouwen, geplakt en geplaatst te worden!

Na het vouwen en tapen van de dozen gingen alle stamleden aan de slag met hun 

“gigantische legoblokken” en bouwden ze een reuze fort in de zaal, inclusief muren, 

ramen, torens en natuurijk de vaandel. Ook was er een echte troonzaal voor Koning 

Stamper.

De tweede opkomst werd het kasteel getransformeerd in een pikkedonkere escape room! 

De stam ging bewapend met twee fakkels opzoek naar de geheimen en mysteries in het 

kasteel. Ze moesten eeuwenoude puzzels zoeken en de stamboom van Koning Stamper 

helemaal uitpluizen of uit het kasteel te ontsnappen.

Maar... de puzzels bleken té goed verstopt te zijn. Om de mysteries op te lossen, moesten 

de muren en torens eraan geloven! Iedere bouwsteen werd weggetrokken om de 

antwoorden te vinden een aan het einde van de avond stortte het kasteel volledig in!

Alle stamleden zijn gelukkig uit het kasteel weten te ontsnappen, maar van de ruïne is 

niets meer over!

Wil jij jouw foto’s, tekening of verslag terugzien in de katern van onze groep?
Vraag bij je speltakleiding wat je moet doen.

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


