
 

  

Leiding  
Jeroen, Sven, Floor en Cindy 

Leden
Stijn, Fenna, Olamide, Jeroen, Marijn, Sven, 
Lorenzo, Silas, Timo, Ties, Lau, Vince, Martijn, Luca, 
Senna en Rodin. 
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Het jaarlijkse insigne stond op het 
programma. Dit jaar was het insigne 
spoorzoeken aan de beurt. We hebben 
vier draaiavonden aan het insigne 
gewerkt. 
 
De welpen zijn gestart met het werken 
met lawinepiepers. Bij iedere 
lawinepieper was iets lekkers verstopt. 
Nadat alle welpen aan de beurt waren 
geweest om te oefenen met de 
lawinepiepers hebben we nog even in 
het sportpark gespeeld.  
 
De andere draaiavonden zijn de welpen 
bezig geweest met verschillende 
routetechnieken. Bolletje-pijltjeroute, 
kompas en plattegrond zijn voorbij 
gekomen. 
 

 
 
Tijdens de draaiavonden moesten de 
welpen zelf een route uitzetten met de 
routetechniek en zelf lopen. Ook hebben 
ze geoefend met elkaars route. Nadat de 
welpen hun best hebben gedaan, 
hebben alle welpen het insigne 
ontvangen! 
 

Insigne spoorzoeken 
 

Ouder-kindweekend 
Eindelijk was het weer zover, de welpen mochten 
hun papa of mama meenemen op het ouder-
kindweekend. Het weekend vond plaats op 23 en 
24 april 2019.  
 
Op de bagagelijst stond dat de welpen en hun 
papa of mama een fiets mee moesten nemen. 
Deze hadden ze zaterdagoverdag hard nodig. De 
welpen hadden een fietstocht met een gps voor 
de boeg. De groepjes gebruikte verschillende 
manieren om de gps te bevestigen en af te lezen.  
 
Onderweg waren er een aantal posten, waar ze 
wat konden drinken, eten en natuurlijk lekker 
ravotten in het bos. De eindpost was de speeltuin 
bij Herperduin. Een aantal welpen waren erg blij 
om bij de eindpost te zijn. Het fietsen was wel erg 
vermoeiend.  
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Na nog even bij het kampvuur te hebben 
gezeten zijn de welpen naar bed gegaan 
en hebben de ouders en leiding nog een 
gezellige avond gehad.  
 
De volgende ochtend stond boerengolf 
op het programma. De ouders en 
welpen hebben fanatiek het parcours 
afgelegd en daarna hebben we gezellig 
met een kopje soep bij het kampvuur 
het ouder kind weekend 2019 
afgesloten. 
 

De welpen mochten terug lekker met de auto 
en de ouders zijn stoer terug naar het 
clubgebouw gefietst. Terug op het 
clubgebouw waren de welpen al begonnen 
met de lekkere maaltijd voor te bereiden en 
daarna hebben alle groepjes zelf gekookt.  
 
Na het eten stond er een geheime opdracht op 
het programma. De welpen hadden de 
opdracht gekregen om de ouders flink te laten 
schrikken.  
 
Met de gekste ideeën voor een mini 
spooktocht zijn de welpen naar het sportpark 
gegaan. Vervolgens mochten de ouders de 
spooktocht één voor één lopen. Wat waren ze 
bang! 
 
 


