
WELPEN
Zomer Funweek 2020

Van maandag 13 t/m 17 juli waren de Welpen en Bevers, 
op uitnodiging van Dahinda, de hele week op avontuur 
in de jungle.

Maandag trokken wij naar de Rode Beek op de 
Brunssummerheide. Hier lag een schat begraven en vol 
enthousiasme gingen de kids op zoek naar de schat. 
Uiteindelijk werd de schat gevonden en vol spanning 
uitgepakt. De schat waren allemaal strandballen. Voor 
iedere welp en bever één bal. Natuurlijk moesten deze 
meteen opgeblazen worden om mee te spelen.
Onder een stralende zon hebben de kids samen 
gespeeld in het water en in het zand.

Op dinsdag vertrokken wij vanuit het groepsgebouw 
met een speurtocht naar het Eijkhagerbos waar wij bij 
aankomst genoten van een heerlijke picknick.
Hierna werden er balspelen en het bounsingspel 
gespeeld. Ook werd er een touw gespannen langs een 
helling naar beneden en de welpen en bevers die het 
aandurfde gingen onder begeleiding van de leiding naar 
beneden en weer naar boven. Dit vonden ze helemaal 
geweldig. Moe maar voldaan gingen de kids om half vijf 
weer naar huis.

Woensdagochtend werden er samen wafels gebakken 
die de welpen en bevers mochten versieren en natuurlijk 
opeten. Daar zag je de kids smullen. Na de lunch zijn 
wij na een korte wandeling naar de parkeerplaats van 
de Voort gewandeld. Met dank aan de Gemeente 
Landgraaf, die deze parkeerplaats voor onze groep had 
afgesloten, zodat de welpen en bevers veilig konden 
tekenen. De kids hebben een geweldige anderhalve 
meter corona-tekening gemaakt en de bewoners van 

Landgraaf een goede gezondheid gewenst. Uiteindelijk 
was de parkeerplaats een grote tekening.
Om 16.00 uur kwam Bagheera op bezoek en trakteerde 
ons op een heerlijk ijsje. Om 17.00 keerden ze huiswaards.

Donderdag ging het avontuur verder in Steinerbos. 
Helaas hadden de weergoden voor deze dag besloten 
het regenachtig te laten verlopen. Maar niet getreurd, er 
was een geweldige binnenspeeltuin waar de kinderen 
naar harte lust hebben gespeeld. Tussen de buien door 
gingen wij met enkele kinderen, die dat wilde, naar de 
buitenspeeltuin en de kinderboerderij.
Als afsluiting van de dag hebben wij nog frietjes en een 
snack gegeten.

Op de laatste dag, vrijdag, hebben verschillende welpen/
bevers geholpen bij het maken van een fruitsalade voor 
de barbecue. Na de gezamenlijke lunch vertrokken de 
welpen en bevers in kleine groepjes onder begeleiding 
op jacht naar vossen. Werd er een vos gevonden 
dan kregen ze van deze vos een opdracht die ze uit 
moesten voeren alvorens weer op jacht te kunnen 
naar de volgende vos. ‘Vos’ Dahinda nam plaats bij 
de Iestied en hier was de opdracht verplicht een ijsje 
eten op Dahinda’s verjaardag. Deze opdracht werd 
vol enthousiasme en met succes uitgevoerd. Terug in 
het groepsgebouw werd alles in gereedheid gebracht 
voor de installatie van de vier bevers. Na deze installatie 
konden wij met zijn allen genieten van een heerlijke 
barbecue.

Dank aan alle ouders, oma’s en opa’s voor het brengen 
aan weer ophalen van de kids op de steeds wisselende 
locaties.



SCOUTS
Zomer Funweek 2020

Het was een echte eyeopener om eens dicht bij 
huis (honk) spannende activiteiten te realiseren die 
de waarde van een kamp moet evenaren, of zelfs 
overtreffen. Wat zijn er leuke dingen te beleven “naast 
de deur.”

Er zijn flink wat kampvuurmomenten doorheen gegaan, 
er is gerodeld op de rodelbaan, tochten met interessante 
info over de geschiedenis van Landgraaf, geweldig 
terug in de tijd gegaan bij Slot Schaesberg waar we ook 
nog heuze leemhutten mochten maken, geklommen 
in Brunssum waar we bij de bootjesverhuur heerlijk 
van een frietje mochten genieten, een interessante 
workshop over discriminatie/ pesten en nog veel en 
veel meer. 

Wat is het toch fantastisch om als scouting lekker in 
Landgraaf te mogen zijn . Onze scouting is TOP!!! 



STAM
Online Quizzen!

Helaas lopen de coronabesmettingen weer op en zijn 
de maatregelen weer aangescherpt. Hierop is het 
programma van 2 oktober dan ook verplaatst van het 
gebouw naar een online versie. Wat stond er op het 
programma dan, zul je je afvragen? De Stampertjes Quiz 
2020… De quiz die alle kanten op ging… vol met foto’s, 
weetjes en allerhande andere onzin. 

Waar een normale quiz verschillende rondes heeft, was 
er bij deze quiz geen sprake van. Alles liep door elkaar 
en er werd zelfs een beroep gedaan op het korte en 
lange termijn geheugen van de deelnemers. Foto’s 
met hoogte- en dieptepunten uit de stampertjesapp 
kwamen voorbij, maar ook songteksten van liedjes 
werden vertaald naar het Nederlands, om nog maar te 
zwijgen over de rekensommen die opgelost moesten 
worden. De uitsmijters waren hollandse ‘hits’ waarbij 
songteksten aangevuld moesten worden.

Na 51 vragen bleek Jordy toch echt de winnaar, maar 
Bas & Kenneth en Aimee & Kenny hadden maar 1 punt 
achterstand op de winnaar en werden dus gedeeld 2e. 
Tom en Suzanne & Danny werden 3e en 4e.

Al met al was het een gezellige avond via Teams. We 
hebben gelachen, bijgepraat en plannen gemaakt voor 
de Joti en een gezellig stamweekend in 2021 (als de 
maatregelen dat tzt toelaten uiteraard!). Bas & Celine 
kijken met een lach op hun gezicht terug op de door hen 
georganiseerde quiz, op naar de volgende opkomst!



JUBILEUMJAAR
75 jaar Scouting Pioniers

Scouting Pioniers is op 31 maart 1945 door wijlen ere-
voorzitter, groepsleider, oudbaas en hopman, Dhr. 
Jan de Groot opgericht en vervult sindsdien een 
belangrijke rol binnen het jeugd en jongerenwerk in 
de gemeente Landgraaf. “De Pioniers gingen van start 
met “padvinders”, tegenwoordig scouts genoemd, in 
een oud kippenhok aan de Reeweg in Abdissenbosch, 
daarna kwamen ook al snel een welpenspeltak en een 
Stam en verhuisden ze naar een gebouw achter de 
toenmalige NH-kerk aan de Veeweg.

Na enkele jaren achter het kerkje aan de Veeweg 
het onderkomen te hebben gehad werd het tijd voor 
meer plek en kreeg Scouting Pioniers oude Mijnstreek 
toestemming om op de plaats waar het huidige 
scoutinggebouw staat een houten gebouw voor scouting 
doeleinden te bouwen. In 1959 kon na de inspanning 
van vele vrijwilligers en door de op velerlei manieren bij 
elkaar verdiende gelden het nieuwe scoutinggebouw 
worden geopend.De opening ging gepaard met veel 
feestelijkheden waaronder een optocht door de straten 
van Nieuwenhagen met Padvindersdrumband.

Vele ontmoetingen en kampen met internationale 
scoutinggroepen zoals uit b.v. Engeland, Frankrijk, 
Duitsland en Amerika hebben in de voorbije jaren 
plaats gevonden. In de jaren 80 was het houten 
scoutinggebouw, na ruim 20 jaar dienst gedaan te 
hebben, toe aan vervanging. Na het verkrijgen van 
de nodige vergunningen en het werven van financiële 
middelen werd onder leiding van Dhr. Kees Lindelauf 

en enkele enthousiaste mede scouts in 1983 begonnen 
aan de bouw van het huidige stenen scoutinggebouw, 
het houten plafond in de zaal stamt nog af van het 
oude houten scoutinggebouw. In 1985 werd het huidige 
gebouw officieel op feestelijke wijze geopend.

In 2015 heeft Scouting Pioniers haar 70 jarig 
jubileum gevierd met een jubileum zomerkamp en 
leuke extraatjes voor haar leden. In de loop der tijd 
hebben al verschillende jubileum zomerkampen, t.w. 
in o.a Friesland, Duitsland Frankrijk en Engeland, 
plaatsgevonden.

Het jubileumjaar 2020 werd helaas overschaduwd 
door de coronapandemie, maar desondanks zette 
de Pioniers de schouders eronder en maakten ze er 
alsnog een topjaar van. De meeste jubileumactiviteiten 
zijn verschoven naar een later moment (zoals het 
jubileumkamp in Steensel in 2022).


