
Waarom / doel van de activiteit Activiteitengebieden

Bij het verzamelen van het afval zijn er waarschijnlijk veel zak-
ken afval opgehaald. Met deze activiteit kunnen de kinderen er 
nog iets leuks mee doen.

Uitdagende Scoutingtechnieken

Beschrijving van activiteit / Verhaal / Achtergrond Leeftijdscategorie

– De scouts krijgen de opdracht dat ze een weegschaal moeten 
pionieren waarmee ze vuilniszakken of zelfs vuilnisbakken moe-
ten kunnen afwegen.

– De scouts starten door eerst met hun patrouilles een schets /
bouwtekening te maken.

– Naast palen en touwen kan er ook gedacht worden aan jute 
zakken of katrollen waar mee gewerkt kan worden.

Scouts
Explorers

Verhaal / Achtergrond / Uitgeschreven introductie

Maak met behulp van pioniermaterialen een weegschaal waarmee je vuilniszakken (of zelfs vuilnisbak-
ken) mee kan afwegen.  

Voorbereidingstijd Tijdsduur

0 – 30 minuten (ligt er aan of je palen en touwen etc al klaar 
legt, of dat de kinderen die zelfstandig moeten pakken)

1,5 a 2 uur, voldoende voor een op-
komst.

Benodigde ruimte

Een open vlakte van zeker 6 x 6 meter per patrouille

Weegschaal pionieren



Benodigde materialen (en kosten)

– pionierpalen

– pioniertouwen

– bol sisaltouw

– items om te wegen (bijv afvalzakken of vuilnisbakken)

– evt katrollen (te koop voor ong 1,50 euro per stuk)

– evt jute zakken

Veiligheid

– controleer de knopen voordat aan het bouwwerk gewicht wordt gehangen

– laat de kinderen zeker niet op het bouwwerk klimmen zonder de knopen te hebben gecontroleerd

– als de kinderen op het bouwwerk willen klimmen laat ze dan eerst extra verstevigingen aan het bouw-
werk aanbrengen.

Tips voor het aanpassen aan de leeftijd

voor jonge onervaren bouwers:

– geef ze een bouwtekening ipv dat ze er een moeten bedenken. Op de volgende pagina kun je enkele 
voorbeelden vinden. 

– help ze bij het knopen. Knopen zijn steviger als ze strak zijn aangetrokken. 
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