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Anet, Freddie, Teun, Sven en Anita

Jelle, Joelle, Anne, Arnoud, Cas, Dave, David, Enya, Feije, Jesse, Joyce, Lars, Luc, 
Luca, Marnix, Maud, Merijn, Myrthe, Pien, Stan, Tijmen, Tijs, Jorrit. 
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We zijn dit seizoen goed begonnen met een Explo intro Weekend. 
Dit weekend plannen we in het begin van het seizoen om elkaar 
wat beter te leren kennen. 

Dit jaar zijn we op vrijdagavond begonnen met een LP, Discette en 
USB- stick. Daar stond de informatie op voor de volgende dag. In 
groepjes fietsten de explo’s Uden rond op zoek naar de volgende 
aanwijzing. Het is ze gelukt en de volgende dag mochten ze al 
vroeg op de bus stappen om via verschillende dorpen in Den 
Bosch terecht te komen. Daar hebben we in het Centrum 
verschillende samenwerkings spellen gedaan. Lekker geluncht en 
de explo’s mochten hun tocht weer voortzetten met de bus. In het 
stadspark in Tilburg hebben we de volgende stop gemaakt met 
spellen en chillen. Met vervolgens de laatste busrit om uiteindelijk 
op het bivak aan te komen. Daar lekker de tent op zetten eten en 
een kampvuur. 

De volgende dag zijn we als groep met de fiets terug naar Uden 
gefietst. Het was een gezellig weekend. 

EXPLO INTRO Weekeind
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Kerstviering Explo’s

Door de maatregelen in 
December werd onze 
planning van de 
maandagavond abrupt 
omgegooid. 

Daarom zijn we snel 
gaan schakelen en 
hebben we Sint en 
Kerst op 
zondagmiddag gevierd. 

Iedereen die kon nam 
een lekker zelfgemaakt 
hapje mee en een 
cadeautje. Met de 
cadeaus hebben we 
een dobbelspel 
gedaan, in teams 
mochten we vragen 
beantwoorden en 
opdrachten uitvoeren. 
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Heb jij al eens levend zeeslag gespeeld? 

Wij hebben dit met de explo’s gedaan. Met bootjes en 
brandende voorwerpen die we afvuurden op de papieren 
bootjes. 

Leuk om een andere draai te geven aan een bestaand 
spel. En natuurlijk gelet op veiligheid. 

Levend Zeeslag Explo’s
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