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1 Algemene zaken 

Lees vooral eerst de factsheet die is opgesteld voor de algemene tips wat betreft de zomeractiviteiten: 

www.avonturenzomer2020.nl. 

 

1.1 Opzet 

Voor de explorers gaan we er, net zoals bij de andere speltakken, vanuit dat ze in een eigen week 

draaien.  

  
Alternatieven: voor de explorers kunnen jullie ook uitgaan van activiteiten op/bij een eigen locatie. 

Jullie zouden bijvoorbeeld ook de activiteiten dan op vijf avonden na etenstijd, in een weekend met 

langere dagen of verspreid over meerdere weekenden kunnen doen. Tenslotte zouden jullie ook 

overdag de activiteiten op een andere locatie kunnen organiseren. Let daarbij wel op dat je drukte 

vermijd. Voor de andere speltakken is de “zomerweek“ overdag en nabij het clubhuis. Op deze manier 

hebben jullie als explorers meer ruimte voor jezelf en jullie activiteiten.  

 

Bij de afsluiting van de zomerweek kun je een uitreiking van een kampbadge / kampherinnering doen. 

Bestel bijvoorbeeld de officiële #avonturenzomer2020 badge bij de ScoutShop. Of kies voor de 

kampbubbelbadge!  

 

1.2 Regen- en hitteplan 

Het weer blijft altijd onvoorspelbaar, al helemaal in Nederland. Hierdoor kunnen kampactiviteiten soms 

letterlijk in het water vallen. Ook bij warm weer is het fijn om een rustig passend alternatief achter de 

hand te hebben om uit te kunnen voeren. Let op dat bij activiteiten in tenten een maximum aantal 

personen geldt. Tenten worden gezien als binnenruimte. Zie deze pagina voor meer informatie.  

 

 

  

http://www.avonturenzomer2020.nl/
https://www.scoutshop.nl/evenementbadge-avonturenzomer2020
https://www.scoutshop.nl/catalogsearch/result/?q=kampbubbel
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/10215-regen-en-hitte-plan
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2 Thema 

Helaas kunnen jullie als explorers dit jaar niet naar het buitenland voor de expeditie, maar dat biedt 

ook kansen om met onbereikbare landen kennis te maken. Een expeditie naar Azië, Zuid-Amerika of 

Afrika is normaal gesproken voor een afdeling niet te realiseren, terwijl daar wel heel mooie culturen te 

vinden zijn. Deze zomerweek is een uitgelezen kans om meer over andere culturen te weten te 

komen, aangezien jullie de hele week in het teken van een bepaald land of streek kunnen draaien. 

 

Tip: als je contact legt met bijvoorbeeld organisaties of buurtbewoners, met hun roots in een 

betreffende cultuur, zullen ze het vaak leuk vinden om jullie er meer over te vertellen of mee te doen 

als je oprecht geïnteresseerd bent. 
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3 Programma 

Je maakt als afdeling zelf je eigen (expeditie) programma’s. Het is leuk om een eigen themasausje te 

gebruiken en als je programma gevarieerd en gaaf is. Variatie in een programma is erg belangrijk. Zo 

houd je het leuk en uitdagend! Om afwisseling te krijgen, kun je het beste activiteiten uit verschillende 

activiteitengebieden kiezen. Een activiteitengebied is een verzameling van activiteiten die qua 

onderwerp bij elkaar passen.  

 

Tip: check ook www.scouting.nl/explorers voor meer inspiratie. 

 

3.1 Uitwerking 

Met deze thematips voor de verschillende activiteitengebieden kun je ervoor zorgen dat jullie, in een 

korte tijd, een gave zomerweek kunnen neerzetten. Jullie kunnen ieder dagdeel één van de 

activiteitengebieden aan bod laten komen, met als afsluiting een feestmaal in die stijl. 

 

 Internationaal: Dit activiteitengebied loopt als een rode draad door de hele week heen. 

Daardoor hoef je geen dagdeel nog een keer apart met dit activiteitengebied in te vullen. 

 Identiteit en Samenleving: Deze twee activiteitengebieden lopen makkelijk in elkaar over 

wanneer het over andere culturen gaat. Kijk hiervoor ook naar de religie die ze hebben, 

waarbij je versteld zult staan over de veelvoud aan religies in sommige landen en streken. 

Naast de bekende stromingen zijn er vaak ook 1 of meerdere natuur-religies te vinden. 

Daarnaast hebben ze vaak ook festivals die ze op speciale dagen vieren. 

 Sport & Spel: Organiseer een toernooi met de nationale sport. Maak eventueel je eigen 

variant om dit mogelijk te maken. 

 Veilig & Gezond: Wat is lokaal eten en hoe wordt het lokaal bereid? Maak dit voor je eigen 

gezin. 

 Expressie: Wat zijn lokale dansen met bijbehorende klederdracht? En hebben ze misschien 

lokale instrumenten? 

 Uitdagende Scoutingtechnieken: Wat wij vaak primitief koken noemen, is in veel landen 

alledaags gebruik. Ga na op welke wijze er traditioneel gekookt wordt in die streek en kijk of 

jullie dat ook zo kunnen. Vaak zitten er ook bijzonder fraaie oplossingen tussen om ovens te 

creëren. Maar ook (oude) navigatietechnieken uit andere streken kunnen nieuw zijn voor ons. 

 Buitenleven: Wat zijn kenmerkende planten en dieren in de streek? Denk hierbij onder andere 

aan een programma als: “het zijn net mensen”, of laat je inspireren door lokale 

overlevingstechnieken. 
 

http://www.scouting.nl/explorers





