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Leiding
Anita, Annet, 

Freddie, Marianne

Explorers
Onno, Amber, Anouk, Tijs, Wietske, Jesse, 

Jarno, Mijke, Marieke, Loes, Radboud, Max, 
Ravel, Rens, Iris, Anne, Jasper & Marten 
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SPELTAK SPECIAL 

Internationaal is heel breed, deze keer heeft 
het programmagroepje bij elkaar gezeten 
en bedacht om risk in levende lijve uit te 
voeren. Door middel van vakken te maken 
en de groep in groepjes te verdelen. Dan 
mag de ene groep de andere uitdagen en 
door middel van een spel kan de winnaar de 
meeste vakken veroveren. 

Natuurlijk bestaat ieder 
programma uit meerdere 
terugkerende onderdelen.  Zo 
zullen:
- Voorbereiding 
- Samenwerken 
- Veiligheid
- Communicatie
- Gezelligheid
In ieder programma terugkomen

Als explorer maken wij onze programma’s zelf. We gebruiken daarvoor onze 
ervaring van wat we allemaal geleerd hebben bij de Bevers, Welpen en Scouts. 
Maar dan mogen we het zelf gaan voorbereiden en samen met de groep gaan 
uitvoeren. 
Daarbij beginnen we door in kleine groepjes ideeën te sparren in de acht 
activiteitengebieden. 
Voor het eerste halfjaar hebben we deze onderwerpen gekozen. In gemixte 
groepjes van de oudere en nieuwe explorers zijn we gaan sparren, voorbereiden 
en uitvoeren. Deze programma’s zijn het eerste half jaar naar 
voren gekomen:
• Uitdagende scouting 
technieken
- Vuur maken
• Expressie
- Film maken
• Buitenleven
- Klimbaan
• Sport en spel 
- Spellen 
• Identiteit
- Cluedo
• Internationaal
- Levend risk
• Veilig en gezond 
• Samenleving
- Excursie 
 Vuur maken kan redelijk eenvoudig zijn en dit hebben we bij de scouts al 
geleerd hoe je dit veilig moet doen.  Op deze avond zijn we in kleine groepjes 
verschillende vuren gaan maken. Daarbij uitgetest hoe je op de verschillende 
vuurtjes makkelijk en veilig hamburgers kunt bakken. 

Vuur maken Internationaal
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