
Leiding
Nicky Stempher, Joël 

Raaijmaakers, Joost van den Berg,
Britt van Moorsel, Gratje Habraken

Leden
Jelle, Luc, Thijn, Arnoud, Stan, Sophie, Cas, Wesley, Daan, Enya, 

Robin, Joëlle, Marnix, Sam, Noor, Myrthe, Jamie, Giel 
Thijs, Merijn, Thijmen Sacha, Pien, Lars, Noah
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De afgelopen maand hebben de scouts gewerkt 
aan verschillende insignes.
Ze konden uit vijf verschillende insignes kiezen.

Uitdagende scoutingtechnieken: 
Dit insigne heeft te maken met verschillende 
knopen.
De eerste avond hebben de scouts gekeken 
welke knopen ze willen leren.
De tweede avond heeft deze groep een 
pionierobject gemaakt.
De derde avond gingen ze de knopen aan 
elkaar uitleggen en daarna nog een paar 
knopen oefenen.

Buitenleven:
Dit insigne heeft vooral te maken met natuur.
De eerste opkomst ging over verschillende dingen die ze willen leren voor het 
insigne.
De tweede opkomst hebben de scouts geprobeerd om vuur te maken met een 
fire stick wat ook lukte!
De derde opkomst zijn de scouts met Joost en Herman naar het bos gefietst. Hier 
hebben ze verschillende kompastechnieken geleerd.
Hoe vind je de weg in het donker? De scouts hebben geprobeerd om 
verschillende sterren te zien, helaas was het te bewolkt.

Expressie:
Voor dit insigne moesten de scouts een thema kiezen om een kamp te kunnen 
draaien.
Ze hadden voor Harry Potter gekozen en hebben vervolgens de sorteermuts van 
Harry Potter na gemaakt.
Bij de tweede opkomst is er een filmpje gemaakt over Harry Potter.

Identiteit:
Dit was een moeilijk insigne, want het ging echt over je eigen kwaliteiten en 
die van andere mensen.

Wat hebben de scouts een fantastisch ouder-kindweekend gehad! We 
speelden onder andere het spel 
‘Hunted’, waarbij 6 groepen punten 
moesten verzamelen in Uden, zonder 
gepakt te worden door één van de acht 
vossen. Om 11 uur moesten de scouts 
en ouders weer op het clubgebouw zijn. 
Een groep kwam een half uur te laat! 
Ze waren “per ongeluk” bij het klooster 
tegenover het scoutinggebouw het 
park ingegaan, vervolgens moesten 
ze over drie hekken klimmen om terug 
te komen. Jammer genoeg heeft dat 
groepje niet gewonnen, maar het 
groepje van Thijn wel, goed gedaan! ’s Ochtends hadden 
we een nieuw spel, alle groepjes moesten samen een levensgrote voetbaltafel 
pionieren waarna er veel spannende wedstrijden werden gespeeld.In 2017 zijn 

wij met de scouts vrijdag naar de kerk geweest. De scouts vonden het super 
interessant. We kregen daar een rondleiding van een vrijwilliger wie vertelde 
wanneer de kerk gebouwd was. Ook zijn we met zijn allen helemaal achter in de 
kerk wezen kijken waar de kinderen gedoopt werden. Daarnaast mochten ook in 
het hokje komen waar de priester en zijn misdienaars zich omkleden. Hier hingen 
erg veel schone kleren voor iedereen. Uiteindelijk gingen we het torentje in en 
daar stond het orgel (dit was erg hoog in de 
kerk!). Joël had nog even een paar noten 
gespeeld. Tenslotte hebben we op het eind 
nog even een kaarsje aangestoken voor alle 
dierbaren en wensen. Helaas was het toen 
alweer tijd om terug naar het clubgebouw te 
gaan het was een interessante rondleiding.
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Door het insigne kwam je uiteindelijk toch dichter bij jezelf als dat de scouts eerst 
dachten.
We hebben het de eerste opkomst gehad over wat jouw kwaliteiten zijn en welke 
dingen de scouts willen leren.
De scouts hebben een vriendschapsboekje gemaakt en andere scouts hebben 
daar ingeschreven, ook is het groepje naar de kerk en de moskee geweest en 
hebben mensen op straat geïnterviewd. 

Internationaal:
Voor dit insigne gingen de scouts dingen leren over andere landen.
De eerste opkomst ging het groepje ontdekken wat alles nou precies inhield.
Bij de tweede opkomst hebben de scouts mogen zenden. Dit gebeurt ook altijd 
met JOTA/JOTI.
De derde opkomst hebben de scouts een heerlijke pinda soep gemaakt.

Of alle kinderen hun insigne behaald hebben dat krijgen ze nog te horen!


