
    

  

 



Lieve ontdekkers!  

Alles was dit jaar anders. Vele activiteiten gingen niet door.  

Ook Scouting is getroffen door de corona-maatregelen. Een deel van onze activiteiten konden ook bij 

ons niet doorgaan. Gelukkig hebben we er samen wél voor gezorgd dat de opkomsten en 

zomerkampen door konden gaan. Met diverse maatregelen konden we het scoutingspel veilig en 

uitdagend spelen.  

De inzet van alle vrijwilligers, jeugdleden en ouders heeft er voor gezorgd dat Scouting in Oosterbeek 

tijdens het afgelopen jaar actief, uitdagend, ontdekkend en plezierig was. Dank daarvoor. Speciaal om 

jullie te bedanken hebben we iets leuks voor je!  

Helaas is het deze kerstvakantie niet mogelijk om er groots op uit te trekken en de wereld om je heen 

te ontdekken. Om toch lekker bezig te zijn hebben we een ontdekkingstocht gemaakt in de 

Oosterbeekse bossen. 

Deze ontdekkingstocht is ongeveer 5 km lang en kan gewandeld worden wanneer én met wie je maar 

wilt!  

Ben je niet lid van onze Scoutinggroep en heb je deze ontdekkingstocht cadeau gekregen? Super leuk 

dat je onze ontdekkingstocht gaat wandelen! Tijdens de tocht kom je meer over Scouting te weten. 

Misschien vind je het wel leuk om een keer te komen kijken? Dat kan! Later lees je daar meer over!  

Graag brengen we nog even het volgende onder de aandacht: 

- Deze tocht leidt je door de Oosterbeekse bossen. Wij zijn erg zuinig op de plek waar we 

Scouting beleven! Jij toch ook? Houd je daarom aan de bosregels. Blijf wandelen op de paden 

en neem afval mee naar huis.  

- De corona-maatregelen zijn nog steeds van kracht. Wil je je aan de geldende maatregelen 

houden? Houd afstand en vermijd drukte. Kom desnoods op een ander moment terug!  

- Je kunt de tocht wandelen met gebruik van je telefoon. Uiteraard kun je de tocht ook printen..  

- Vragen over deze tocht kunnen gemaild worden naar info@opv-schoonoord.nl 

We wensen je veel plezier! Laat je even weten hoe het was? Je mag foto’s mailen naar info@opv-

schoonoord.nl. Deze foto’s zullen we op onze website plaatsen.  

Tot in het nieuwe jaar!  

 

Scouting OPV-Schoonoord  
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Deze ontdekkingstocht start bij ons clubgebouw Trappershorst.  

Trappershorst is te vinden aan de Sportlaan 2 te Oosterbeek.  

 

Ben je met de auto? Parkeer de auto (veilig en volgens de aanwijzingen) 

aan de Sportlaan en loop via het onverharde pad naar het gebouw. 

Ben je met de fiets? Dan kan je je fiets plaatsen bij het gebouw. Is het 

gebouw in gebruik, plaats je fiets dan boven bij het bijgebouwtje.  

Het gebouw is gesloten.   

   

  



 

Volg de foto’s en geniet.  

De foto’s zijn begin december gemaakt. Op dit moment wordt er gewerkt 

in het bos, de situatie kan dus iets veranderd zijn! Goed speuren dus.  

 

  



  



  



   



 
Van elke kruising is er een tekening gemaakt. Volg de groene pijl. Alle 

kruisingen doen mee, ook kruisingen met ruiterpaden en mountainbike-

routes.  

 

 



 

 

 



 



 



 



De bovenste kaart is de originele kaart. Op de kaart daaronder staat met 

rood de route aangegeven.  

Let goed op bij de Varenheuvel, de situatie is daar iets veranderd!  

  



 

 
Onze bodycam heeft de volgende route gefilmd.  

Klik op het plaatje hieronder of ga naar de webpagina waar je de 

ontdekkingstocht hebt gedownload.  

https://youtu.be/POnG9kuem1k


 

  
Bij elk kruispunt is er een vraag. Geef het goede antwoord en vervolg je weg. 

De antwoorden zijn allemaal te vinden vanuit eigen kennis of op internet.  

Het huidige logo van de OPV-Schoonoord 

beeldt een vlammetje uit. Het logo 

hiervoor beeldde een ander typische 

scoutingvoorwerp uit. Welke voorwerp was 

dat?  

A. Een boom 

B. Een tent   

Als je 8 jaar bent dan draag je bij Scouting 

een groen Scoutfit. Bij welke speltak hoor 

je dan?  

A. Bevers 

B. Welpen 

C. Scouts 



 
Iedereen bij Scouting draag een groepsdas. 

Welke kleur heeft de das van de OPV-

Schoonoord? 

A. Blauw 

B. Oranje 

C. Rood 

Onze groep organiseert een wandeltocht in 

de Ardennen. Hoe heet deze wandeltocht?  

A. AOT 

B. OPV 

C. WOT 

Tijdens een Scoutingjaar ga je ook op 

zomerkamp. Bij de Verkenners en 

Padvindsters ga je 1x naar een speciaal 

zomerkamp. Dat komt duurt 3 weken. 

Waar ga je dan heen?  

A. België  

B. Oostenrijk 

C. Engeland 



Wat is pionieren?  

A. Pionnen neerzetten voor een spel. 

B. Met houten balken en touw een 

bouwwerk maken.  

C. Vuurtje maken met kleine stokjes. 

Hoe heet het ‘’watertje” waar je nu bij 

staat?  

A. Vossenvijver 

B. Talaab Poel 



Super! Je hebt een lekker stukje gewandeld in de Oosterbeekse bossen! Op diverse manieren heb jij je 

weg ontdekt. Je bent een echte Scout!  

Nu je weer op Trappershorst bent hebben we nog een paar kleine opdrachten voor je:  

OPDRACHT 1 

Zoek het grote witte bord met ons logo. Maak een selfie met iedereen die heeft 

meegelopen.  

Deze foto kun je mailen naar info@opv-schoonoord.nl. Vermeld je naam en adres 

en als je lid ben van Scouting ook je speltak / functie. Onder de inzendingen 

verloten we een paar leuke Scouting-prijsjes!  

Bij het bord vind je ook allerlei posters en informatie. Leuk om even te bekijken en 

te lezen.  

 

OPDRACHT 2 

Plaats je selfie op je social media en tag onze Scoutinggroep er in. Laat iedereen weten hoe tof dit was 

en vertel ze dat ze deze ontdekkingstocht gratis kunnen downloaden via www.opv-schoonoord.nl  

 

OPDRACHT 3 

Zit jij niet op Scouting, maar wil je wel eens beleven wat we doen? Super leuk! Speciaal voor jou 

hebben we dan een cadeautje: 

Dit kaartje is ook te vinden in  

een van de tasjes naast het  

witte bord. Neem gerust  

een kaartje mee!  

Daar vind je ook wat andere 

informatie over Scouting en nog 

een kleinigheidje!  
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Super leuk dat je hebt meegedaan.  

We wensen je al het goed voor 2021 en 

hopen je snel te zien tijdens een van 

onze activiteiten!  

 

 

 


