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Het eerste groene blad van 2019! Elke speltak heeft een leuk stuk
ingeleverd, dus we beginnen helemaal compleet!
De scouts blikken ook nog even terug op de Jota-Joti van afgelopen jaar, en er zijn
wat achter de schermen verhalen te lezen. Onder andere van onze nieuwjaarsreceptie
(daverend succes) maar ook van het nieuwe concept ‘ONS’ waarbij de staf in een
ongedwongen sfeer wat kan bijleren, én van de praktijkbegeleiders stafavond waarbij
alle 4 de Schiedamse scoutinggroepen samen kwamen!
Als kers op de taart nog wat heerlijke foto’s van het jaarlijkse hilarische ‘Iscout’ event
waar we zaterdag 9 maart aan mee deden. Enjoy!
Groetjes Joost en Maartje

bedankje voor iedereen die zich ingezet heeft
als vrijwilliger.
Een nieuw jaar, nieuwe
kansen. Daarom begonnen
we met alle stafleden het
jaar op een goede manier.
Voor een avond werd de
Lange Haven 11 omgetoverd
tot een heuse
horecagelegenheid: Grand Café du FLG. Hier
was een heerlijk hapje, drankje, diner en een
spetterende activiteit!
Vanuit het bestuur wordt elk jaar de
vrijwilligersborrel georganiseerd voor iedereen
die het afgelopen jaar op de een of andere
manier geholpen heeft als vrijwilliger bij de
groep (stafleden, boomstamleden, extra
vrijwilligers binnen de groep, etc). Deze editie
was natuurlijk weer geen uitzondering hierop
en ook dit keer wilden we het jaar weer op een
epische manier openen. Hierom waren we al
ruim op tijd met de voorbereidingen begonnen
om het een geweldige avond te maken.

Op zaterdag 5 januari was het dan zo ver. De
grote zaal werd direct na de opkomsten in de
ochtend al omgetoverd met een gezellige
knusse sfeer tot ons Grand Café door middel
van een grote hoeveelheid aankleding
geplunderd uit de rest van het clubgebouw.
Wat de activiteit was, werd nog
geheimgehouden, maar de sfeer zat er al in
voordat we echt begonnen! Nadat iedereen
binnen was kwam de grote opening. Een
bedankt praatje van onze Secretaris, Joost
Jansen, met bijgaand een kleinigheidje als

Na het openingspraatje zijn we gelijk
doorgegaan met onze activiteit: De Pubquiz!
Hierbij werd iedereen in groepjes verdeeld
door middel van een extreem democratisch
proces waarbij het net leek of er iemand
inspraakrecht had. De quizmasters, Martijn en
Joost Mul, gaven vervolgens elk groepje een
envelop met allerlei formulieren die mogelijk te
pas kwamen tijdens een quiz. Zo zat er ook
een schadeformulier tussen, want je weet
natuurlijk maar nooit wanneer je die nodig
hebt!

De quiz bestond uit enkele rondes waarbij de
meest willekeurige kennis werd getest. Wie
heeft bijvoorbeeld de meeste WhatsAppjes in
de Staf Appgroep gestuurd in het jaar, of wie
kent het nummer ‘Padvindster’ van Ellie
Nieman? De deelnemers werden tot het
uiterste gedreven om al hun beschikbare
kennis in te zetten om tot de winnaar
uitgeroepen te kunnen worden.
Afwisselend tussen de rondes met vragen
waren er ook allerlei spellen die extreme
concentratie eisten. Zo moesten groepjes met
een ballon zo snel mogelijk plastic bekertjes
van een tafel af blazen, of moesten ze zo snel
mogelijk een koekje van hun voorhoofd in hun
mond laten glijden zonder hulp van handen.

gracht) werden heerlijke
hamburgers verorberd.
Gelukkig was er meer dan genoeg, want alle
aanwezigen konden wel wat krachtvoer
gebruiken om bij te komen van de pubquiz.
Uiteraard was de avond hierna niet afgelopen,
want een nieuw jaar nodigt natuurlijk ook uit
tot veel gezelligheid en geklets. Dit ging
natuurlijk door tot in de late uurtjes, want
gezelligheid kent geen tijd!
De volgende dag moest er echter alweer vroeg
opgestaan worden om weer alle schade van de
avond ervoor op te ruimen. Toch ging het met
vele handen bijzonder snel!

Gedurende de pubquiz vorderde werd de strijd
steeds feller. Zo werd er zelfs een
schadeformulier ingevuld voor emotionele
schade, want tsja, op achterstand komen laat
wel geestelijke littekens achter.
Natuurlijk was dit
alles voorzien
van een leuke
muzikale
effecten,
waardoor
mensen aan het
eind het nummer
Tico Tico van
Klaus Wünderlich
wel wat zat
werden.

Uiteraard nadat iedereen tot het uiterste
gedreven was bij de pubquiz, was er door Eric
en Joost J, ook een heerlijke maaltijd bereid.
Onder het genot van een wijntje, frisje of ons
eigen Franciscus biertje (Waar echt niets mee
gebeurd is, het water komt echt niet uit de

Dank iedereen voor jullie spetterende
aanwezigheid, jullie enthousiasme gedurende
het afgelopen jaar en uiteraard ook tijdens de
nieuwjaarsactiviteit. Hopelijk zijn jullie dit jaar
even fanatiek als dat jullie jezelf geprofileerd
hebben tegenover de andere groepjes in de
pubquiz!
Namens de organisatoren,
Joost Mul

De JOTA/JOTI is een jaarlijks evenement en staat voor Jamboree
On The Air/Jamboree On The Internet.
Zoals al vele jaren de traditie is, deden ook wij weer mee. Het
thema van de JOTA/JOTI dit jaar was: Expedition Cosmos. De
Scouts hadden dit invulling gegeven door op reis te gaan naar
een nieuwe planeet. Hierbij werden hun eigen voertuigen
gemaakt en mocht er bedankt worden wat de
leefomstandigheden waren daar (Wie wonen er al? Wat voor
eten is er? Wat voor flora/fauna?)
De JOTA/JOTI begon op vrijdagavond. Toen kwamen de
eerste scouts aan op ons clubgebouw. De jongens konden
hun slaapspullen kwijt in het kabouterlokaal en meiden in
het beverlokaal. Zodra alles op de juiste plek lag en er nog even geravot was, verzamelden we in
padvindsterlokaal. Hier vond de algemene opening plaats. Eerst deed Joost Mul een
openingsgesprekje voor de Scouts, Explorers en Stam.
Zodra de openingen gedaan waren, werd de groep in
2en gedeeld. De eerste groep begon bij de Zendpost
van Rob. Hier moesten ze met behulp van een
bingokaart de leuke antwoorden krijgen van de
andere kant.
De andere groep ging solderen in het
verkennerslokaal. Het doel hiervan was om een raket
in elkaar te solderen. De raket zelf was rijkelijk
voorzien van lampjes. Na een uur tijd werden de 2
groepen omgewisseld. Toen iedereen zijn raket bijna
af had, was het tijd voor de opening.

kwamen naar het padvindsterlokaal om
dit te horen. Hierbij wordt een rondje
gedaan langs alle groepen die zich
ingeschreven hadden. Toen onze groep
opgeroepen werd, lieten we goed van
ons horen dankzij een enorm gejuich.
Na de opening kon er nog even gechat
worden met scouts over de hele wereld.
Tussendoor werd er nog even wat
gegeten en gedronken en tegen 11 uur
kunnen de scouts hun bed opzoeken. De
volgende morgen was er alweer vroeg
ontbijt en volgde er een spellencircuit
met raket schieten, sterrenbeelden
timmeren en chatten.

Om 22.00 uur wordt de JOTA/JOTI officieel geopend
via de zender. Alle aanwezigen in het gebouw

Hierna gingen we gezellig met ons allen lunchen en klaarmaken voor het regiospel.
Bij dit spel strijden verschillende groepen uit onze regio tegen elkaar en proberen
zoveel mogelijk punten te verdienen door
opdrachten te doen. De juryleden, welke van
een andere groep naar ons toe waren
gekomen, werden in de grote zaal gezet en
iedere speltak ging naar hun eigen lokaal. De
opdrachten kwamen in rondes en werden
uitgedeeld en uitgedacht in de eigen lokalen.
Zodra er een uitvoering of oplossing gemaakt
of bedacht was, werd deze aan de jury
getoond. Die keurde het in de meeste
gevallen goed.
Iedereen was lekker bezig met alle
opdrachten, zoals het maken van een toren van alleen maar blauwe spullen, of het maken van een
stripverhaal van een marslanding.
We ronden nog snel even de opdrachten af en toen was het wachten op de uitslag. We waren
uiteraard benieuwd wie er van onze regio gewonnen had? Het verlossende woord kwam via de radio,
en werd verspreid door de lokalen door onze portofoons. De FLG kwam op een edele 6e plek.
Ondertussen werd het eten door de Boomstam gekookt. Dit was
een lekkere maaltijd en konden we nog even chillen of chatten met
anderen.
Vlak na het heerlijke eetmoment werd de leiding alweer ingezet
voor de avondspel, georganiseerd door de JOTA-organisatie en
was voor alle speltakken/aanwezigen die Scouts of ouder waren.
Bij het spel moesten we als groepjes door de binnenstad lopen en
met behulp van onze smartphones vragen beantwoorden. Deze
vragen leverden weer een valuta op waarmee we een maanbasis
konden kopen/opbouwen. Die gebouwen waren uiteindelijk punten
waard. Als extra handicap kregen we 2 ballonnen mee die alle
foto’s van de opdrachten moesten staan. Uiteraard mochten we de
ballonnen van andere groepjes ook “laten verdwijnen”. Hiernaast
hadden we nog de opdracht om een puzzel compleet te maken,
maar alle groepjes hadden elkaars puzzelstukjes. We hadden
elkaar dus nodig en we konden elkaar treiteren.
De volgende
dag was het uitslapen en opruimen, genieten van
een ontbijtje met gebakken ei op brood. Nadat de
boterhammen achter de kiezen waren en alles
opgeruimd was, kreeg iedereen een JOTA/JOTInaambandje van de organisatie en daarna was het
uitzwaaien maar.
Groetjes van de Scoutsleiding en tot de volgende
JOTA/JOTI!

‘Opkomst is voor staf’, maar in de volksmond ONS, want dat klink lekkerder
en het geeft ook de gezamenlijkheid mooi weer.
We hebben sinds september een nieuwe activiteit. Een activiteit voor de staf, stam en
boomstamleden, maar ook explorers zijn welkom. De opkomsten zijn 1 keer per maand (de tweede
zaterdag van de maand). We gaan dan aan de slag met scoutingtechnieken om ons uit te dagen met
onze eigen vaardigheden. Soms heel serieus, een andere keer lekker speels.
De afgelopen keer, de februari editie, ging het over
de meldcode. Een hele serieuze opkomst. We
hebben gesproken over huiselijk geweld. Wat valt
daaronder en als je een vermoeden hebt, hoe ga je
daarmee om? Naast het formele informatieve deel,
was er gelukkig ook een spelelement. Aan de hand
van stellingen raakte je in discussie over het
onderwerp. Zo was de vraag, als een kind van 9
jaar op een baby moet passen, hebben we het dan
over verwaarlozing of als een scoutinglid zelf zijn
tas voor het zomerkamp moet inpakken, wanneer
kan dat wel en wanneer niet. Het was een zakelijke
maar ook leerzame bijeenkomst.
In januari was de bijeenkomst duidelijk een stuk luchtiger.
Het thema was snijden en je moest je eigen zakmes
meenemen. Natuurlijk ging het bij de mannen gelijk om
het grootste en scherpste mes. De meisje hadden gewoon
een huis-, tuin-, en keuken- of Zwitsers zakmes bij zich.
We gingen iets doen, wat je als staf eigenlijk nooit doet.
We gingen die dag stokjes slijpen.
Ook nu zat er wel een zakelijke kant aan de opkomst. Zo
hebben we gekeken hoe je veilig een zakmes door kan
geven en hebben we er op gelet dat niemand naar zich toe
snijdt. We hielden elkaar goed in de gaten om te kijken of
niemand zich in de vingers zou snijden. Helaas mislukt,
want we hebben toch een pleister uit moeten delen.
We moesten uit een stok een tiental verschillende sneden halen. Ik vond het een hele uitdaging. Leuk
ook om te ervaren welke moeilijk is en wat het moeilijk maakt. Ik zou willen zeggen probeer het zelf
ook eens. Het mooie van deze opkomst was dat we ook heerlijk hebben kunnen kletsen tijdens de
activiteit. Het was heel gezellig. We hebben een heleboel besproken. Natuurlijk wil je graag weten
wat, maar dat blijft geheim. Had je er maar bij moeten zijn. :-)

In december behandelde we het onderdeel presenteren en
speluitleg. In een gymzaal mocht iedereen een spel bedenken
en/of klaarzetten, met alle beschikbare materialen. Van grote mat
tot lintjes, ballen en klimrekken. Eenmaal uitgezet speelde we het
spel na de uitleg van die persoon. Na het spelen van het spel
bespraken we de uitleg en waar het mis ging of juist goed, heeft
iedereen het begrepen? Wat kan er de volgende keer beter?
Zeer leerzaam en nog wel voor herhaling vatbaar, want helaas kon
niet iedereen aanwezig zijn.
We hebben tijdens de ONS al een heleboel thema’s gehad;
samenwerken, oriënteren, knopen, speluitleg.
De volgende wordt EHBO. Lekker pleisters plakken.
Maar natuurlijk ook het serieuze handelen en een spelelement met
voorbeelden en oefeningen.
In het volgende groene blad kun je misschien ook iets lezen over;
vuur maken, routetechnieken, hakken en stoken en bivakkeren.
Ben je oud genoeg? Dan kun je het zelf ervaren. Want boven de
15 mag jij er natuurlijk ook bij zijn.
Wil je meer informatie? bij Marcel de Bruin kun je alles over ONS
vragen. Heb je zelf ook ideeën of wil je ergens iets over leren?
Laat het maar weten.
Groetjes, Marcel

Mede mogelijk gemaakt door:

De scouts zijn 2019 weer actief begonnen, zo
hebben we samen met de Explorers een
opkomst gehad. Dit was een soort casino met
allerlei spellen waar we “geld” mee konden
verdienen. Tussendoor werd er ook nog bingo
gespeeld. Het geld kon je verdienen door
allerlei opdrachten te doen, zoals: sjoelen,
spijkers in hout slaan, een quiz en nog meer
andere leuke spelletjes. Het was een gezellige
avond om het jaar mee te beginnen.

Wat we ook aan het begin van het jaar gedaan
hebben, is aan onze insignes gewerkt. Dit is
erg leuk om je best bij te kunnen doen om
insignes te verdienen. De scouts gingen heel
enthousiast aan de slag. Er werden deze avond
zelfs verdiepingsfases insignes gehaald! De
scouts weten ook dat de insignes bij ons te
koop zijn direct nadat ze verdiend zijn. En dat
geeft nog meer motivatie om ze te halen.
We hebben ook nog creatieve activiteiten
gedaan afgelopen kwartaal: Zo stond gutsen
stond op het programma. Hierbij hebben we
superhelden logo’s gemaakt met een guts. De
bedoeling hiervan was dat we deze avond erg
geconcentreerd bezig zouden zijn omdat de
gutsen erg scherp zijn. Nog niet iedereen was
klaar met de opdracht, dus gaan we
binnenkort hiermee verder.

De week erna hebben was traditiegetrouw
nationale ballendag gehouden. Daar werden
allerlei spellen uit de kast gehaald die met een
bal gespeeld kunnen worden, zoals: trefbal,
kegelvoetbal, proberen een grote bal tegen
een bank aan te rollen door met tennisballen
ertegenaan te gooien en iemand is hem
niemand is hem. Het was een gezellige avond,
en hopelijk komt hij volgend jaar weer terug!

De week na het gutsen hebben we een chaosopkomst gehad. Er hingen allerlei opdrachten
in het gebouw en de groepjes moesten ieder
alle 16 opdrachten uitvoeren. Sommige van de
opdrachten waren een vraag, terwijl bij andere
een kleurplaat of een puzzel gemaakt moesten
worden. Uiteraard waren de opdrachten niet
makkelijk. Zo zat er een cijferpuzzel bij van 1
t/m 300. Doordat alle scouts door het gebouw
aan het rennen waren, werd het een lekkere
chaos maar wel een supergezellige avond.

De week erna hebben met de Stam en
Explorers “Fort Boyard” gespeeld. Deze
opkomst was afgeleid door een spel wat jaren
geleden op tv is geweest. Bijna alle lokalen
werden hiervoor in gebruik genomen en
bevatte 1 of meerdere opdrachten. Aan de
buitenkant hing een cryptische omschrijving en
moest er 1 persoon gekozen worden die de
opdracht ging uitvoeren. Zo waren er een
opdracht waarbij er zware zakken moest
ophangen worden aan een kist binnen 5
minuten.
Haalde je de opdracht, dan kreeg je een
sleutel. Er was ook blikgooien, touwtje volgen,
geblinddoekt voorwerpen voelen en in de grote
zaal met kratten de overkant halen sleutel
pakken en weer terug. Bij de Bevers in het
lokaal moest je geblinddoekt geuren ruiken en
raden, zoals chocoladepasta, komijnzaad,
kaneel. Verder was er ook nog een rondje om
de haven rennen binnen 5 minuten. Het was
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weer een leuke avond en
iedereen deed leuk mee!
Tot de volgende keer, groetjes van de scouts
en leiding.

Zaterdag 9 februari verzamelde zich
ongeveer 40 stafleden van de vier
Schiedamse scoutinggroepen op de Lange
Haven. De avond werd georganiseerd door
de gezamenlijke praktijkbegeleiders. Elke
groep heeft een praktijkbegeleider. Deze
begeleidt de leiding bij zijn ontwikkeling. Zo
zorgen we bij scouting voor een goed
niveau van staf en zo kan de leiding op een
mooie manier het scoutingspel neerzetten.
De gezamenlijke praktijkbegeleiders van de
vier Schiedamse scoutinggroepen hebben,
net zo als vorig jaar, een activiteit neergezet. Vorig jaar was het een cursus over gewenst gedrag. Nu
kwamen de stafleden van de TONO, BVH, Taizé en FLG samen voor verbroedering. Door kennis met
elkaar te maken en ervaringen uit te wisselen, hoopten de praktijkbegeleiders dat er nieuwe inzichten
werden opgedaan. De stafleden verzamelden
zich in de grote zaal. Daar kregen ze een drankje
aangeboden om met elkaar te kunnen proosten.
Na het welkomstwoord, werd het spel uitgelegd.
Een spel waarbij het spelelement wordt
gecombineerd met de historie van de stad. Een
concept van Cityhunter.nl. Dit keer speelden we
niet ‘hunt the hunter’ maar een nieuw spel
‘hunting happy families’. Hunting happy families
kan je vertalen naar ‘op jacht naar een kwartet’.
Met de kwartetkaarten ging de staf de stad in.
De kaarten moesten gescand worden. Elke kaart
bevatte namelijk een QR-code. De QR-code
linkte naar een website met informatie over een deel van een
kwartet. Zo leverde een kwartet aan de hand van een
historisch verhaal of foto informatie op over een bijzondere
locatie in de stad. Het team moest daar een opdracht
uitvoeren om punten binnen te halen. De stafleden van de
verschillende scoutinggroepen werden over de groepjes
verdeeld. Ze kregen anderhalf uur om zo veel mogelijk
kwartetten te verzamelen en op te lossen. Aan de foto’s die
binnen kwamen was te zien dat men er lol in had. Ook weer
mooi om te zien dat scouts altijd proberen de regels zo te
buigen dat het in hun voordeel is.
Toch bleek de simpelheid van het spel een succes. Weinig
regels om te verbuigen. De juiste antwoorden rolden al snel
binnen. Daar bleken ze niet zoveel kaarten voor nodig te
hebben. Na een tijdje moesten ze elkaar gaan opzoeken om
meer kaarten te verzamelen. Ze waren duidelijk zeer
enthousiast.

De anderhalf uur in de stad waren duidelijk niet lang genoeg.
Ze hadden graag nog langer willen spelen. Het spel was geslaagd,
maar leverde ook genoeg gesprekstof op. De gesprekken werden her en der in het gebouw gehouden.
Onder het genot van een drankje ontstonden er allerlei vriendschappen. Mooi want dat was de opzet
van de avond. Meer contact en verbroedering
tussen de vier scoutinggroepen van Schiedam.
Met een mooi resultaat tot besluit. Zo hebben de
stamleden van de vier groepen afgesproken om
een gezamenlijke opkomst te organiseren. Een
top resultaat.
Groetjes van de praktijkbegeleiders
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De bevers zijn goed bezig geweest en hebben
hun Noa badge verdiend. Noa leert ons over
identiteit, en om onszelf en anderen beter
leren kennen.
Bij onze eerste Noa opkomst begonnen we dan
ook met het maken van zelfportretten. We
kwamen erachter dat we allemaal 2 ogen, een
neus en een mond hebben. We lijken toch wel
wat op elkaar, ook al zijn we allemaal anders.
Op de achterkant van het portret schreven we
iets op waar we goed in zijn en iets waar we
juist beter in willen worden. De een kon goed
tekenen, de ander wou juist beter leren
schrijven.
Als volgende spel deden we een lijnenquiz. Op
de grond stonden verschillende lijnen. Bij
iedere vraag die je goed had, mocht je een lijn
verder om zo de andere kant van het lokaal te
halen. Om elkaar wat beter te leren kennen
gebruikten we een bol wol. We gingen rond de
tafel zitten. Degene met de bol wol zei zijn
naar en leeftijd, en gooide de bol verder. Dan
stelde de volgende persoon zich voor en zo
door, tot we een heel spinnenweb hadden
gemaakt.
Bij schoenenmemorie trokken we onze
schoenen uit en legden die onder theedoeken.
Om de beurt mochten we een schoen pakken
en raden van wie die schoen was. Tenslotte
speelden we nog wat-ben-ik. Iedereen had een
kaartje op zijn voorhoofd, door middel van
vragen moest je erachter komen wat er op
jouw kaartje stond.

Tijd voor een weekendje! We waren nog
steeds bezig met onze Noa badge. Bij identiteit
en internationaal hoort ook kijken hoe mensen

in andere landen leven, dus gingen we naar
China. Bij binnenkomst was het lokaal mooi
versierd. We begonnen met het maken van
Chinese hoedjes. Daarna was het etenstijd.
Sterre had hele lekkere bami gemaakt.
Iedereen mocht zelf kiezen welke groentes ze
er doorheen deden. Om te eten gebruikten we
natuurlijk geen mes en vork, maar eetstokjes!
Het was even oefenen, maar uiteindelijk had
iedereen zijn bami op.

Na het eten gingen we naar buiten voor een
speurtocht. Er hingen lampionnen die we
moesten zoeken. Toen we weer terug op het
gebouw waren hebben we Milan gekeken en
was het tijd om te gaan slapen.
De volgende ochtend hebben we ontbeten met
wentelteefjes en hebben we mooie waaiers
geknutseld. Vervolgens hebben we geleerd om
onze namen te schrijven in het Chinees. In
China hebben ze geen gewone letters, maar
ingewikkelde tekens. Hierna hebben we onze
eigen Chinese draken gemaakt en snoepsushi
gegeten. Als afsluiter hebben we nog Chinees
Nieuwjaar gevierd met sterretjes en was het
tijd om weer naar huis te gaan.
Als laatste Noa-opkomst hebben we spelletjes
gedaan met sprookjes. Noa is namelijk ook dol
op verhalen. Eerst hebben we kleine
zeemeerminnen geknutseld van papieren
bordjes. Als tweede hebben we Sneeuwwitjeappelflappen gebakken. Als laatste hebben we
nog wolf-en-de-zeven-geitjes verstoppertje
gedaan. Hierna had iedereen de badge
verdiend. Gefeliciteerd!

Het is ondertussen traditie bij de bevers: het
nieuwe jaar beginnen we met het
snoepjescasino! Iedereen kwam voor deze
gelegenheid niet in uniform, maar in zijn
mooiste kleren. We kregen bakjes om ons
'geld' in te doen. Het geld was natuurlijk de
snoepjes. Hoe groter het snoepje, hoe meer
punten ze waard waren. Je kon de snoepjes
dus ook niet opeten, want dan waren je
punten weg. Er waren verschillende spelletjes
waarbij je meer snoepjes kom verdienen, zoals
memorie, hoger-lager of een dobbelspel. De
winst mochten de bevers mee naar huis
nemen.
De week daarop stond in het thema van
winter. We gingen een speciaal
winterknutselwerk maken. Om de materialen
te verdienen moesten we eerst sneeuwballen
(papierproppen) gooien. Als je de bekers
omgooide kreeg je een van de materialen. Om
de achtergrond te maken bliezen we bellen
met verf erdoorheen. Die lieten een mooi
patroon achter op ons blad. Vervolgens
maakten we sneeuwmannen van watjes. Die
plakten we op de achtergrond. Om de
achtergrond nog verder te versieren knipten
we sneeuwvlokjes. Het eindresultaat was erg
leuk!

Bij Sterre hebben we een wereldkaart
bestudeerd. Bij Rebbel deden we dierenmemorie, bij Fleur hebben ge gedanst en
gezongen en bij Keet hebben we
fantasiedieren geknutseld.
We hebben gedurende deze periode ook een
stagiair gehad. Anne is 5 keer langs geweest
om te helpen. De laatste keer dat ze er was
heeft ze haar eigen opkomst voorbereid met
als thema vogels. Eerst hebben we vogels
geknutseld. We hebben mooie vleugels
gemaakt en ze versiert met veren. Ook hebben
we spelletjes in de grote zaal gespeeld, zoals
alle-vogels-zijn-koekoek en wolf en kippen
tikkertje. Als laatste heeft Anne eieren verstopt
in het lokaal, die de bevers dan moesten
vinden. We vonden het erg leuk dat Anne er
was!

’’Wat een feest! Bij Belgisch
stoelendans is niemand af!’’
Altijd leuk: hutten bouwen! In 2 teams
(jongens tegen de meisjes) mochten de bevers
zelf een but bouwen met dekens, touwen en
knijpers. Ook de tafels, banken en boomhut
werden gebruikt om muren van te maken. De
meiden gingen snel van start, maar ook de
jongens hadden even later een prachtige hut
gemaakt. Na een drinkpauze in onze hutten,
speelde we er bordspelletjes in met z’n allen.
Erg gezellig én knus!
Om de bevers meer te leren over het
beverthema speelden we het Hotsjietonia
bordspel. In groepjes bewogen we over het
speelbord. Als je bij een van de huizen
uitkwam moest je een opdracht doen die bij
een van de themafiguren hoorde. Bij professor
Plof moest je bijvoorbeeld een marshmallow in
de magnetron doen om te kijken wat er
gebeurt (hij wordt heel groot!).

Carnaval moest natuurlijk ook gevierd worden.
De verkleedkist werd omgekeerd en iedereen
mocht iets uitkiezen. Ook konden de bevers
geschminkt worden. Toen iedereen tevreden
was met zijn kostuum was het tijd voor wat
spelletjes. Bij Belgisch stoelendans mag je op
elkaars schoot gaan zitten als je geen lege plek
meer kan vinden. Zo is niemand af. Aan het
einde zat iedereen op één krukje! Hierna
stonden er meerdere spelletjes klaar en
mochten de bevers zelf kiezen welke ze wilden
doen. Je kon ringwerpen, sjoelen of clowntjeprik spelen.
Tot de volgende keer!
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel

Ik heb afgelopen week verloren met mikado tijdens de opkomst van de explorers. Door dit tragische
ongeval heb ik toch nog een troostprijs gekregen… een stuk schrijven voor in het groene blad. Zo is
het nu gekomen dat ik hier achter de computer zit met een writers block, denkend over welke leuke
opkomsten er zijn geweest.
Er waren onder andere de mooi
genoemde Fort nog wat (oftewel Fort
Boyard opkomst), samen met de
scouts. We hebben ook nog een keer
speleo geoefend in de grote zaal. Maar
over deze opkomsten kan ik niet veel
vertellen aangezien ik er toen helaas
niet bij was. Dus dan komt hier de
uiterst belangrijke vraag: waar kan ik
wel over schrijven?
Bijvoorbeeld over de strand opkomst,
we zijn met de auto naar Hoek van
Holland gereden en hebben daar met
de hond van een zeer bebaarde man
(Edwin) over het strand gelopen.
Lekker uitgewaaid!
We hebben ook een toffe fotografie
opkomst gehad, waar we na Marcel’s spreekbeurt over spiegelreflex camera’s zelf een analoge camera
mee kregen, om de week erna zelf foto’s mee te maken. En uiteraard alles wat we hadden geleerd
proberen toe te passen. Ik kan nog niet zeggen of de foto’s een hopeloze mislukking zijn of niet,
aangezien ik het resultaat van de foto’s nog niet gezien heb. Zo gaat dat hè, met analoog
fotograferen.
Dan, misschien wel de meest avontuurlijke
opkomst… de filmopkomst. Voordat we
een film konden gaan kijken, vond een
epische strijd plaats tussen de mogelijke
films die we konden gaan kijken. Bijna
was het ‘Murder on the orient express’
geworden, maar het had niet zo mogen
zijn. Dus hebben we ‘The avangers age of
ultron’ gekeken. Ook leuk.
Natuurlijk kan ik niet vergeten te vertellen
over de sinterklaas opkomst van vorig
jaar, hoewel, nu ik zo terugdenk is dat
misschien beter om niet te vertellen.
Het was een van de meest vreemde en uit de hand gelopen ‘Dungeons and Dragons’ versie die ik ooit
heb gespeeld.
Ik laat het hier maar bij, einde van de pagina is in zicht.
Groetjes Jordy

Joehoe hier zijn we weer, we hebben in de tussentijd zeer leuke dingen gedaan.
Dus pak een beetje drinken en eten. En ga er lekker voor zitten.
Dingen breken?
Wees maar niet bang hoor, het enige wat we gebroken
hebben tijdens deze opkomst zijn records. Zoals wie het langst
stil kon zijn en sommige kinderen waren daar heel goed in. Of
lepels aan je neus hangen wat overigens echt heel handig is
voor wanneer je handen vol hebt.
Pionieren
We hebben ook nog een
gepionierd. De welpen
mochten in groepjes pionieren met bamboestokken en elastiekjes, op
twee groepjes na: de oudste welpen moesten het met touw proberen
een keuken te bouwen ter voorbereiding aan de scouts en een
groepje jongste welpen wilden dat ook proberen! Als eindopdracht
hebben ze met zijn allen een grote hut
gemaakt.
Feestje
We hebben ook nog een speciale opkomst gehad: de verjaardagsopkomst
van Jacala en Ikki. Want die zijn twee dagen na elkaar jarig, en om het
feest compleet te maken was er ook nog eens een kabouter jarig. We
hebben tijdens deze opkomst hebben we levend mastermind gespeeld
waarbij de bedoeling is dat je in vorm van een estafette loop een code
probeert te kraken. Nadat we de code hadden gekraakt gingen we
sokkenroof spelen en de traktaties eten.
Een betoverend weekend
We hebben zoals jullie misschien al weten een Harry Potter weekend
gehad. Het begon allemaal op vrijdagavond, de welpen druppelden een
voor een binnen.
We zijn begonnen met de sorteerhoed zodat de welpen in de afdelingen
konden worden ondergebracht, daarna zijn de tovenaarsleerlingen bezig
geweest met hun afdelingsbadges en hun toverstokken.
Zoals op een echte tovenaarsschool hebben de leerlingen ook lessen. Een
van die lessen was verzorging van fabeldieren. Daarbij hebben de
tovenaarsleerlingen hun eigen fabeldieren gecreëerd en uitgelegd wat ze
eten en dergelijke.
Hierna de les toverdranken: hierbij mochten de leerlingen zelf
experimenteren met ingrediënten, waardoor de uitkomst extra spannend
werd. In de middag moesten de tovenaarsleerlingen de stad doorkruisen om onderdelen van het
geheimschrift te zoeken die ze nodig hadden voor de volgende les. De reden dat de
tovenaarsleerlingen het geheimschrift moesten kraken was omdat de ingrediëntenlijst in geheimschrift
stond. De volgende les was kruidenkunde hierbij probeerden de tovenaarsleerlingen de
ingrediëntenlijst te ontcijferen en de planten proberen te telen.
Het weekend werd afgesloten met een cursus zwerkbal waarin de tovenaarsleerlingen hun laatste
restje energie kwijt konden. Op bezemstelen renden we door de grote zaal om niet geraakt te worden
door de beukers! En dat terwijl je je bezem onder controle moest houden zonder je handen te
gebruiken… het leverde een hoop hilariteit op!
Hopelijk hebben jullie evenveel genoten van de afgelopen tijd als wij hebben.
Groetjes, Jacala, Ikki, Sona, Akela en Hathi

Ja hallo! Daar zijn we weer, jullie hebben ons vorige keer gemist in het
Groene Blad, dus we hebben deze keer extra veel te vertellen!
Pyjama party
Jona en Calvin organiseerden een ‘pyjama party’ opkomst.
Iedereen kwam in zijn/haar pyjama naar scouting en nam
een slaapzak mee. We hebben een kussengevecht
competitie gehouden terwijl we op een bank
balanceerden.
Levend mario party
Julie heeft een
prachtig levend
Mario Party spel
voor ons
georganiseerd!
Voor de mensen die dit niet kennen: het is een soort
ganzenbord met minigames. Jasper en Casper gingen headto-head in 3 potjes memory. Britt en Calvin kennen geen
reclames. Jasper wist dat Emmen in Drenthe lag, maar wist
niet meer waar Drenthe lag… Als motivatie lagen er
uiteindelijk bounty’s op het speelveld. Al met al een hele
geslaagde en leerzame opkomst dus!
GOH
Op de jaarlijkse Gezins Oriëntatie Hike was ons
team als eerste binnen, en we hadden een volle
bingokaart! Wij zijn ontzettend trots op onze
prestatie!

Jasper speelt nu regelmatig sudoku’s.

Escape room
Julie heeft een hele escaperoom in elkaar gezet!
Het is de stam gelukt om op tijd uit de
escaperoom te ontsnappen met 4 minuten tijd
over en hebben daarmee de scoutsleiding
verslagen. Jasper heeft een onderdeel gesloopt
(de koffer na het spel). Jona heeft alle raadsels
opgelost. Casper heeft Julie gezelschap gehouden.

Ik hou van holland quiz
Deze opkomst kwam van Jona en Jasper. Tijdens de Ik hou van Holland quiz mocht er alleen puur
Nederlands gesproken worden, leenwoorden betekenden strafpunten. Er werden geluidsfragmenten
afgespeeld van bijvoorbeeld Unox reclames en wij moesten raden waar ze van waren. We deden ook
een vandalistische bowling ronde; Met tennisballen gooiden we flessen met plaatjes erop van
lantaarnpalen, bushokjes en de Romeinse fontein die door Feyenoord hooligans gesloopt is om. Ook
vragen over de VOC en draaiorgelmuziek konden uiteraard niet ontbreken.
Gourmetten kerst
Sanne heeft geregeld dat we lekker konden gourmetten! Rond kerst hebben we met de stam
gegourmet, ‘potluck style’. Iedereen nam wat lekkers mee, waaronder, bietenburgers, stokbrood,
heksenkaas en als afsluiter chocoladefondue!

Fort Boyard
We mochten van de scoutsleiding meedoen met hun Fort Boyard opkomst.
We hebben samen met de explorers in een team (onder andere) blind specerijen geroken, een
wedstrijdje hardlopen om de haven, een jengatoren gebouwd, een scoutingquiz gedaan en morse
codes gekraakt. We hebben uiteraard bij alles al dan niet eerlijk gewonnen om onze stam-eer hoog te
houden.
Epic Meal Time opkomst
Het was weer tijd voor de terugkeer van de Epic Meal Time opkomst! Deze keer georganiseerd door
Julie en Britt. Normaal gesproken is er bij deze opkomst een overvloed aan bacon, maar deze editie
gingen we vega. Zelfgemaakte kikkererwten-wortelburgers, zoete aardappelfrietjes en wafels met
slagroom toe. Iedereen overwoog aan het einde om vegetariër te worden! Hoezee!
Hobbyopkomst
Deze opkomst heeft iedereen wat leuks
voorbereid! We hadden allemaal iets
bedacht wat met onze studie of hobby te
maken had. Casper opende de avond met
een korte cursus slaaptechnieken, daarna
volgde Julie met een EHBO quiz. Hierna
hebben Sanne en Britt ons leuke uitvouw
tekeningen laten maken. Jona gaf ons
deel twee van een snelcursus Japans, en
Calvin sloot af met een cursus Super
Smash Brothers.
Volgende keer vertellen we jullie onder
andere over ons weekend, ons uitstapje
en nog veel meer leuke opkomsten!
Tot het volgende blad!
Groetjes van de stam

Mede mogelijk gemaakt door:

Net als vorig jaar deden we als staf/stam/boomstam mee met de Iscout: een spel
waarbij we een ‘wereldreis’ maken in 4 uur tijd. Aan de hand van bizarre -bijna onmogelijkedoe opdrachten en gekke doordenk vragen, probeerden we als groep de meeste punten te scoren.
We zijn als 116e geëindigd van de 477 teams wereldwijd! Hieronder een aantal doe opdrachten die wij
inleverde. O.a. iemand aan de muur ducttapen, bowlen in de supermarkt, 10-year-challenge, kliko piramide
bouwen, album coveren en onze teamvlag exporteren naar het buitenland!
Zie de overige foto’s (en filmpjes!) op onze website.
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