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WingHike 
16 en 17 maart zijn de Explorers op pad geweest.  

Ze werden door opdrachten in groepjes 
verdeeld en mochten starten aan de tocht.  

Onderweg hadden ze posten, zoals puzzels 
oplossen en werden de groepjes weer door 
elkaar gegooid door de kleur van het zakje chips 
dat je koos. Hamburgers bakken midden in de 
nacht behoorde ook tot een van de posten, 
waarbij de saus op het dienblad de nieuwe route 
bepaalde.  Na lang lopen, zijn ze rond half vier 
op de plek van bestemming aankomen, en dan 
nog de tent opzetten. Dat behoort echt tot de 
Explorers. Gelukkig mochten ze de volgende 
ochtend uitslapen.    

Na een uitgebreid ontbijt weer teruglopen naar 
het clubgebouw waar we een mini-cursus 
touwbaan knopen hebben gevolgd. Wat was dat 
interessant en hopelijk gaan we dat nog vaker 
gebruiken in onze scouting carrière.  

Het was een geslaagd weekendje! 

 

Explorer uitgelicht 
Wie ben jij? 

- Ik ben Wietske.  

Hoe oud ben jij? 

- 18 jaar en zit bij de Explorers.  

Hoe lang zit je al bij scouting? 

- 12 jaar geleden begon ik als bever bij Scouting 
Uotha. 

Wat vind je leuk aan scouting? 

- Ik heb er veel vrienden en we doen leuke 
activiteiten die je normaal niet zo snel zou doen. 

Wat is je eerste gaafste scouting herinnering? 

- Mijn eerste hike bij de scouts. 

En de laatste? 

- Bij de Hike and Seek van de scouts. Ik was zo 
moe en liep de sloot in waar ik elke dag nog aan 
wordt herinnerd.  

Wat wil je graag nog beleven bij scouting? 

- Heel veel leuke kampen en activiteiten. 

Welke studie volg je nu? 

- Helicon Mbo Nijmegen, opleiding paraveterinair 
en specialist proefdier. 
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Excursie Boerderij 

De Explorers wilden heel graag een kijkje 
nemen op de boerderij.  

Dit hebben we gedaan bij de ouders van Anet, 
onze leiding, zij gaf ons de rondleiding.  

We mochten de koeien binnen halen voordat 
ze gemolken werden. Bij het melken mochten 
we meekijken hoe dat eraan toegaat.  

We mochten kalfjes aaien en koe-knuffelen. 
De jonge poesjes vonden het heerlijk om 
vertroeteld te worden. En je bent explorer of 
niet, maar een skelterrace hoort daar ook bij! 

 

Explorer uitgelicht 
Wie ben jij? 

- Ik ben Jasper. 

Hoe lang zit je al bij scouting? 

- Ongeveer 8 of 9 jaar. 

Wat vind je leuk aan scouting? 

- De gezelligheid en rond klooien 
met vrienden. 

Wat wil je later worden? 

- Programmeur. 

Heb je naast scouting nog andere 
hobby’s? 

- Ja, voetballen en wielrennen. 

 

… draaien op maandagavond van 19-
21u  

… een hele gezellige groep is 

… graag kampvuur maken 

… veel leuke programma’s bedenken 

… een avondje zijn gaan vissen 

… het leuk vinden om te knopen en 
bomenklimmen 

… graag 5 km omlopen voor een 
supermarkt 

… er dan achter komen dat deze dicht  

is 

… Jesse een avocado plant heeft 

… Marten graag hamburgers bakt 

… werken voor extra kampgeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… op kamp gaan in Koblenz 

… ze dit zelf helemaal regelen 

… ze er nu al zin in hebben 

… Mijke geiten als huisdieren heeft  

… niet zonder hun telefoon kunnen 

 

 

Wist je dat de explorer(s)...  

 


