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De eerste editie van 2021. Helaas is er nog niet veel
veranderd aan alle Corona maatregelen ten opzichte van vorig jaar…
Maar we houden de moed erin, we blijven leuke bezigheden en spellen
verzinnen voor alle leden, zowel online als buiten.
We verheugen ons op de lente dagen, waarbij de opkomsten hopelijk standaard weer
buiten door kunnen gaan, maar ook op de aanstaande Scoutgames, waar we online
een knalfeest van gaan maken!
Ook worden er al voorbereidingen getroffen voor de zomerkampen, we duimen heel
hard dat we íets kunnen organiseren voor alle kids, maar vooral die hele week weg zou
natuurlijk fantastisch zijn.
Hou vol en tot snel! Joost en Maartje

JAMBOREE-ON-THE-AIR (JOTA) – PA7FL/J
In het derde weekend van oktober werd de JAMBOREE ON THE AIR en THE INTERNET gehouden. Een
verslag van onze “eigen” zendamateur PA7FL/J – Rob.
In september schrijft de groep zich in voor alweer de 22e deelname aan de JOTA. Zoals alle jaren doen we
mee onder de roepnaam PA7FL/J. Kort daarna beginnen we aan de voorbereidingen. Het is deze keer door
Corona wel een special. Thuis maak ik alvast een paar verlengkabels om meerdere microfoons aan te sluiten
en een voetschakelaar om de microfoons op 1½m afstand te kunnen bedienen. In het weekend voor de
JOTA verzamelen we alle spullen die we deze keer nodig hebben. De antennes, kabels en masten worden
van de zolder gehaald.
We horen op de dinsdag vlak voor de JOTA de nieuwe Coronaregels en maken
nog een paar laatste aanpassingen aan het programma. Er is deze keer geen
groot GroepsEvent en ook zijn er geen overnachtingen. Het lokaal op de zolder is
ook dit jaar weer de radiokamer, de Shack zoals de radioamateurs dat noemen.
We zetten extra tafels neer, zodat afstand houden makkelijk is.
Op de vrijdag voor de JOTA neem ik mijn zenders van thuis mee naar het
Troephuis en maken we het radiostation compleet door de antennes buiten op
het dak te zetten. We maken een hoge antennemast voor de verbindingen in
Nederland en spannen draadantennes voor de verre verbindingen. Ik heb dit jaar
een extra draadantenne om wat
meer verre verbindingen te maken.
Tegen vijf uur is alles klaar en
nemen we even rustig de tijd om de
bestelling van “Bram” op te eten
voordat het allemaal echt begint.
Op vrijdagavond komen de Scouts een kijkje nemen in de
Shack. We maken verschillende verbindingen met andere
JOTA-stations. We hebben contact met scouts in Breda
PA6SHB/J, Tilburg PC6RH/J en Oudewater PA9T/J. Door de
goede vragen te stellen aan de Scouts die bij de andere JOTAstations zitten, vullen de Scouts hun bingokaarten. Ik hoor
allerlei vragen over clubhuizen, zomerkampen, speltakken,
kampvuren en natuurlijk de JOTA. Alle bingokaarten komen vol
… BINGO!! De scouts hebben deze
avond verder nog een soldeerproject, chatten met andere scouts en een
portospel. Na dit leuke programma is de opkomst voorbij. Tegen elf uur zet ik
de zenders uit en ga naar huis om lekker te slapen.
De volgende ochtend sta ik weer vroeg op, want ik ga samen met Martijn
luisteren naar de officiële opening van de JOTA. Die is in normale tijden op
vrijdagavond, maar deze keer op zaterdagochtend, negen uur. We melden ons
als eerste aan bij het Regionale JOTA-station en horen daar ook de andere
JOTA-stations in de omgeving.
Kort daarna komen de Bevers in de Shack. Zij komen kijken hoe de
verbindingen vroeger gemaakt werden, toen er nog geen internet bestond.

De Bevers zien buiten op het dak de antennes waaruit ons zendersignaal naar de
andere JOTA-stations gaat. Even later heb ik een verbinding met Hellevoetsluis PI4SHV/J. We luisteren naar
de scouts, die vertellen hoe hun clubhuis er uit ziet. Zij zitten in een bunker en hebben heel veel lokalen. De
Bevers gaan daarna verder met hun uitgebreide programma en ontdekken de moderne manieren om
contact met elkaar te hebben.
Na de bevers komen de Welpen bij mij op
bezoek om met Welpen van de andere
scoutinggroepen een verbinding te maken.
Dat lukt goed. We spreken met Welpen uit
Hellevoetsluis PI4SHV/J, Monster PA65POL/J,
Heerjansdam PA1AW/J en Rotterdam
PD010SCR/J. De Welpen stellen zich voor
met hun namen en vertellen over onze
horde, die naar de Waingungarivier is
genoemd. We horen van de hordes bij de
andere JOTA-stations met hoeveel Welpen
zij zijn en welke leuke spelletjes zij doen.
In de loop van zaterdagmiddag heb ik tijd om wat verre verbindingen te maken. De verste verbinding voor
dit jaar is met het radio station OD5OJ, uit Beiroet, Libanon. Daarnaast heb ik nog contact met stations in
Griekenland, Italië, Tsjechië, Spanje, Zwitserland en Finland. Hierbij zijn ook bijzondere JOTA-stations zoals
LX9S - het International Scout Bureau in Luxemburg en II9BP - een Italiaans Scout bureau op het eiland
Sicilië. De scouts die er op deze zaterdagmiddag bij zijn prikken de verbindingen op de grote landkaart die
in de shack hangt. Zo kunnen we snel zien welke verbindingen we hebben gemaakt. Aan het einde van de
middag gaan de Scouts weer naar huis. Voor het eten maak ik nog een super moderne internet verbinding
met de Explorers van de Tonogroep, waarbij ik met de camera onze shack en antennes laat zien. We eten
daarna met een paar stafleden op het Troephuis.
Aan het begin van de avond komen de Explorers. Er is dit jaar helaas geen radiowedstrijd om zoveel
mogelijk verbindingen met andere Scouting-radiostations te maken. We hebben wel een heel leuke
verbinding met het Nederlandse Landelijk Radio Scouting Jamboree station, PA6JAM/J. Hun antenne staat
200m hoog op de TV-mast bij IJsselstein. De Explorers wisselen ideeën en ervaringen uit over zomerkampen
en broodbakken. De langste verbinding van het weekend. Na deze verbinding loopt het tegen tien uur en
gaan ook de andere Scouting-radiostations sluiten.
Net voor het uitzetten van zenders maak ik nog de allerlaatste verbinding van deze JOTA met een
Portugees Scouting 18+ station, CR5FHM. Een leuke korte verbinding waarbij een Portugese Scout in zijn
beste Engels de hartelijke groeten naar onze FLG scouts overbrengt.
De volgende ochtend ruimen we met een paar stafleden het JOTA-station op en leggen de antennes terug
op zolder voor het volgende jaar.
Ik heb een hele leuke JOTA achter de rug en kijk alweer uit naar het volgende derde weekend van oktober.
Alle Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en staf bedankt voor de leuke verbindingen en 73’,
Rob de PA7FL/J.

[red: Omdat dit stuk de vorige editie gemist heeft, staat ‘ie nu in dit Groene Blad.]
De boomstam heeft zijn halfjaarlijkse opkomst ook weer
gehouden. Natuurlijk helemaal corona-proof, dus iedereen
thuis achter een laptop, PC of telefoon. Alhoewel, Rob zat
180 km verder op in een vakantiehuisje, dus deed niet vanaf
huis mee.
We hebben samen een kleurplaat gemaakt die in delen
geprint was en bij de deelnemers was bezorgd. Goed
opletten op wie het deel naast/boven/onder je had en goed
communiceren over de doorlopende delen van de tekening.
Uiteindelijk is dit aardig gelukt.
Vanzelfsprekend was het een redelijk jolige boel, met de
nodige commentaren naar elkaar en konden we uiteindelijk
niet zonder zo nu en dan een gedeeld scherm met de
originele tekening...
Het tweede deel was het verzamelen van voorwerpen die in
een sinterklaasverhaal waren opgenomen. Annemieke las voor
en de rest rende door zijn/haar huis om spullen te
verzamelen. Uiteindelijk heeft Rob (die dus op vakantie was)
gewonnen met 36 verzamelde voorwerpen! Hij heeft hiermee
de losse, ingekleurde delen van de kleurplaat gewonnen.
Kortom, een geslaagde opkomst. Iedereen bedankt en tot de volgende keer!
Dag hoor,
Sint en FLG-piet

Na een activiteit houd je alleen de mooie herinneringen over. Terwijl ik mijn welverdiende
badge op mijn kampvuurdeken zit te naaien heb ik al tijd om na te denken over alle herinneringen die zijn
ontstaan.
Zoals de vraag over een incident in 1979 of de
vraag over een dj optreden, maar ook over
een aantal filmpjes, bijvoorbeeld die van
Martijn die in een kartonnen doos van de trap
af komt stuiteren of Ikki (Britt) die in een
ritmische draf over haar meubilair loopt te
stampen.
Als je me niet kan volgen dan kan ik dat goed
begrijpen. Ik zal het uitleggen. Zaterdag 6
maart deden we mee met de i-Scout. We
doen al 6 jaar mee. Ook dit jaar wilden velen
van ons het spel niet aan zich voorbij laten
gaan. Het is een soort online spel met
opdrachten en vragen. Je moet vragen beantwoorden om punten te scoren voor je team. Maar de vragen
moet je ‘’kopen’’ en doe je met credits. De credits om de vraag te kopen krijg je door opdrachten goed uit
te voeren.
Aan deze activiteit deden 636 teams mee. Het spel is ontstaan in Nederland.
In de loop der jaren doen er steeds meer buitenlandse teams mee. Dit jaar
waren dat teams uit 25 verschillende landen. Zo moest een team in Japan
om 3:00 uur ’s ochtends opstaan om het spel te spelen. Een bijzonder
evenement dus. We hebben ons dit jaar in de middenmoot weten te
knokken. Onze kracht zit in de opdrachten. Deze hadden we bijna allemaal
goed uitgevoerd. Bijvoorbeeld de trap die we door te beplakken met karton
om moesten vormen tot een glijbaan. Dat was een van de opdrachten die
voort kwam uit de vele Corona activiteiten die wereldwijd zijn ontstaan
tijdens de Lock down. Martijn had met zijn zus Monique een mooie glijbaan
gebouwd. Maar al bij de start trok Martijn de kartonnen doos los en al
stuiterend kwam hij met doos en al beneden aan. Het leverde een geweldig
filmpje op. Dat ook nog eens goedgekeurd werd door de jury!
Ook bij de jury is
onze groep
vertegenwoordigd. Zoë en Joost M zitten in de jury
en zij moesten honderden filmpjes bekijken en
keuren. Misschien hebben zij het filmpje van Ikki wel
goed gekeurd. Zij vond een opdracht over Daft
Punk met het nummer ‘Around the World’ en de
bijbehorende videoclip. Je ziet rare personen in het
ritme een trap op en aflopen. Van een stoel, krukje
en de salontafel had ze een trap gecreëerd en
vervolgens een ritmisch loopje gemaakt op de maat
van de muziek. Echt een strak filmpje!

Leuk om te zien wat voor kwaliteiten iedereen in huis heeft. Iedereen deed het dit jaar
vanuit huis, helaas is het nog niet mogelijk om samen te komen op het clubgebouw. Toch was dit een mooi
alternatief. We waren samen bezig. Hadden hetzelfde doel en we konden lekker verhalen delen en zoals je
kunt lezen ook nieuwe verhalen laten ontstaan. Maar ook
oude verhalen opzoeken. Zo is er in 1979 een grote knal
geweest die door niemand is opgeëist. Dit is een voorbeeld
van een vraag. Het antwoord is dan een locatie op de kaart.
Als je die goed weet op te lossen dan verdien je het punt.
Helaas hebben we hier de oplossing niet voor gevonden. We
waren er wel achter gekomen dat satellieten een
onverklaarbare knal hadden geregistreerd. Men verwacht dat
het hier gaat om een geheim gehouden kernproef. Maar de
locatie van de waarschijnlijke test was niet het juiste antwoord.
Gelukkig vonden we wel de draaitafel van een DJ uit Oekraïne. We kregen een filmpje te zien van een DJ die
vanuit huis een show gaf voor een radiozender.
Na onderzoek bleek het om DJ Monique te gaan
uit Oekraïne. Op het filmpje zag je in de
achtergrond een heel groot beeld met een
zwaard en een schild. Als je naar standbeelden in
de Oekraïne gaat zoeken dan vind je het juiste
beeld en zo ook de juiste plek op de wereldkaart.
Het is echt een leuke activiteit. Ook al was het
niet samen, het voelde wel zo.
Wat de omstandigheden volgend jaar ook zijn, ik
ben er weer bij. Op game.iscoutgame.com kan je
een kleine versie van het grote spel spelen.
Je kunt je nu ook inschrijven voor onze eigen Scoutgames van de FLG op 10 april 2021. Dit spel is afgeleid
van de i-Scout en nu kun je met je gezin of huisgenoten je eigen avontuur maken met het oplossen van
opdrachten en het achterhalen van de juiste antwoorden. info@scoutingflg.nl kun je gebruiken voor vragen
of om je op te geven, hopelijk tot dan!
Groetjes Marcel de Bruin

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

Hoi allemaal!
Afgelopen periode hebben we helaas vooral opkomsten online moeten houden. Voor de kerstvakantie ging
ons gebouw dicht, en we wachten nog steeds tot we weer naar binnen mogen. Maar ondanks dat dit niet
meevalt, hebben onze bevers er het beste van gemaakt. Iedere week zaten ze weer achter hun scherm klaar
om er toch iets leuks van te maken! Soms doen we iets met z'n allen, soms krijgen de bevers een
thuisopdracht. Maar iedere week openen we samen en zingen we ons openingsliedje.
Zo hebben de bevers bijvoorbeeld een homp klei thuisbezorgd gekregen. Ze konden zich helemaal creatief
op uitleven. Een andere week hebben we een 'museumtour' gedaan door het rijksmuseum. Via de website
van het museum kan je een rondje lopen door de zaal met de bekendste werken, waaronder de nachtwacht.
De bevers mochten zelf een kunstwerk in de zaal uitkiezen om een
kleurplaat van te maken.
Met Valentijn hadden we een speciale thema-opkomst. Alle
deelnemers kregen een tasje thuisbezorgd met spelmaterialen. Zo
zaten er hartjessnoepjes in, waar we een toren van moeste bouwen,
en die we in bekertjes moesten mikken. Ook hadden we een
hartjesballon, vouwblaadjes om een bloem mee te vouwen, grote
papieren harten en nog veel meer. We hebben een heleboel
spelletjes gedaan die met Valentijn te maken hadden.
Over de weken verspreid bleken ook andere spelletjes zich goed te lenen om online te doen. Wie-ben-ik
ging heel goed! De leiding had een voorwerp, persoon of dier in gedachten en de bevers moesten door
vragen te stellen er achter proberen te komen wie of wat zij waren. Ook dingen uitbeelden en Pictionary
konden we een goede draai aan geven. Voor ganzenbord moesten we iets creatiever worden. Sterre had het
speelbord klaargezet in haar huis en er een camera boven gehangen. De bevers hadden thuis een
dobbelsteen klaarliggen. Ze konden zelf gooien en Sterre verplaatste hun pionnetjes over het bord. Bij een
bijzonder vakje moesten ze een opdracht doen of een vraag beantwoorden.
De kinderen hebben ook nog veel leuke opdrachten thuis gedaan.
We hebben bijvoorbeeld sociale media challenges gedaan, maar
ook kennismakingsfilmpjes over onszelf gemaakt en foto's gemaakt
voor een kalender in het thema van de maanden. De leiding heeft
erg genoten van de leuke inzendingen!
Samen met de welpenleiding hebben we een speurtocht
georganiseerd. Bevers en welpen konden zich met hun ouders
opgeven om mee te lopen. We hadden twee startpunten waar je
de speurtocht kreeg van de leiding. Onderweg zat de andere
leiding op posten waar je nog een opdrachtje kon doen. Het was
een leuke manier om iedereen weer even in het echt te kunnen
zien!
We hopen iedereen snel weer te kunnen verwelkomen in het
gebouw.
Groetjes van de beverleiding!

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben was 2020 ietsjes anders dan normaal.
Sommige activiteiten gingen niet door, of hadden een uitdagende planning nodig om door te laten gaan.
Dit bood echter ook een nieuwe mogelijkheid aan: Wat konden we wel aanbieden in deze tijden?
Daarom zijn de knapste koppen (al zeg ik het zelf)
van de 4 verschillende groepen in Schiedam bij elkaar
gekomen om iets heel vets neer te zetten: 2
uitdagende eindejaar quizzen voor alle jeugd in heel
Schiedam, en dan na afloop een eindejaar activiteit
voor alle kaderleden uit Schiedam.
En zo geschiedde het. Op dinsdag 22 december was
er een quiz voor 7 tot 11-jarigen en voor 11 tot 15jarigen. Hierbij werd de quiz gelivestreamd (live
gestreamd? Gestreamd? Gestroemt? Je zou denken dat na zoveel digitale dingen je wel weet hoe je een
werkwoord moet vervoegen) en gepresenteerd
door onze charmante presentatoren in idyllische
landschappen. Al met al hebben meer dan 100
mensen deelgenomen aan de verschillende
quizzen. Natuurlijk zijn we hier heel trots op.
In de avond hadden we ook nog wat speciaals op
de planning staan: Een heuse eindejaar quiz voor
alle kaderleden van de 4 Schiedamse
scoutinggroepen.
Hierbij werden kosten, noch moeite, noch
deelnemers gespaard, om een avontuurlijk en
uitdagende avond neer te zetten. Wie was toch de
aller slimste van de groepen en wie had de meest
nodeloze informatie in zijn hoofd? Nou ja, genoeg om
dus een hele avond vol met gelach en uitdaging neer
te zetten. Natuurlijk werd dit allemaal gepresenteerd
door een “professionele” quizmaster. Iedereen stond
ook met elkaar in contact via Jitsi, dus kon iedereen
ook nog eens gezellig met elkaar socializen! (En de
quizmaster afleiden uiteraard)
Kortom, het was weer een dag om niet te missen (of
wel, maar dan ben je al te laat)! Gefeliciteerd nog alle
winnaars!
Groetjes,
De organisatie

Hallo allemaal,
Het begin van het nieuwe jaar mochten we helaas nog een fysieke opkomsten
houden dus zaten we om 19.00 uur met ons allen klaar om online te gaan
scouten. We hebben diverse dingen gedaan: We zijn zelfs als staf weer
pakketjes gaan bezorgen om de opkomsten te kunnen houden.
Er was een workshop kleien en we maakten leuke beertjes en uiltjes. Het was
nog niet voor iedereen even makkelijk om te volgen wat je moest doen.
We hebben tijdens de opkomst online
ook nog geprobeerd een keuken te
pionieren met drop,
aardbeienveters en soepstengels. Dat
was nog niet zo makkelijk. Ze waren druk bezig met de knopen en
daarna het maken van een keuken. De soepstengels zijn er kwetsbaar
zodat als je bijna klaar was de stengels afbraken en je weer opnieuw
kon gaan beginnen. Online waren er nog bijna genoeg leuke dingen
te doen zo hebben we een heel Dungeons & Dragons spel gemaakt
wat we online gespeeld hebben. We gingen met zijn allen tegelijk het
spel in waardoor we kwamen in een paardenstal, daar in de kelder waren allerlei zombies die we moesten
verslaan. Na alle zombies te hebben verslaan waren we net op tijd klaar om de opkomst af te sluiten.
We hebben ook nog een online escaperoom gedaan er was een rare vrouw die wilde alle knuffels
vermoorden als we niet snel genoeg alle opdrachten te doen, want de knuffels zouden niet goed verzorgd
worden volgens haar. We kregen tussendoor een aantal filmpjes met dingen die ze met knuffels deed als we
niet snel genoeg gingen. Zo werd bijvoorbeeld Bumba gekookt in water, en werden er wat spijkers creatief
en werd een andere knuffel uit het raam gegooid. Gelukkig hadden we alles weer geregeld en zag de vrouw
dat de kinderen hun knuffels goed verzorgd werden.
De week erna konden we gelukkig elkaar weer begroeten in het Julianapark er werd een klein tochtje
gedaan door middel van foto’s. Na een klein uurtje wandelen kwamen we aan bij de koepel in het
Julianapark waar gezorgd werd voor een lekker kampvuurtje, marshmallows, en wat te drinken. Er was
genoeg tijd om even bij te kletsen na al die tijd dat we elkaar niet gezien hadden. De laatste vrijdag voor het
inleveren van dit stukje spraken we weer af bij het Julianapark met de scouts we deden actieve spelletjes
zoals trefbal, stand in de mand en kegelroof. Daarna hadden we met licht en een fotocamera mooie foto's.
Doordat het donker was en alleen licht te zien was van een lichtstaaf waren die goed te zien. We maakten
alle letters van het alfabet en ook nog vloog de tijd weer snel om. Het resultaat zie je op de achterkant van
dit Groene Blad!
Groetjes van de scoutsstaf
Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

Hi welpen!
Zijn jullie klaar voor een uitdaging? In deze uitgave van het groene blad vinden jullie drie puzzels die
allemaal te maken hebben met scouting, de welpen en de activiteiten die we de laatste weken hebben
gedaan. Weet jij nog goed wat we allemaal gedaan hebben tijdens de opkomsten? Dan moet dit geen
probleem zijn!
Puzzel 1 – Woordzoeker
De laatste weken hebben de welpen veel verschillende online spelletjes gedaan. Weet jij van alle woorden
nog bij welke opkomst het hoort? Vind alle woorden in de woordzoeker, de woorden kunnen van boven
naar beneden, van beneden naar boven, van links naar rechts, van rechts naar links en diagonaal staan.

Puzzel 2 – Rebus
Kijk goed naar de plaatjes en de aanwijzingen. Welke woorden worden hier doorgegeven? Zet alle woorden
achter elkaar en kom erachter welke boodschap staat geschreven!

Puzzel 3 – Kruiswoordpuzzel
Er zijn veel woorden die je gelijk doen denken aan scouting. Kan jij aan de hand van de aanwijzingen
uitvinden welke woorden hier bedoeld worden? Vul alle woorden in bij het goede nummer in de figuur.

Hoi pipeloi,
Met de explorers zijn we het jaar begonnen met een bak-contest.
Alle explorers hadden een cake mix met versiering ontvangen,
tijdens de opkomst is iedereen in hun eigen keuken gaan bakken.
Aan het einde werden foto’s gedeeld van alle creaties. Niet alles
creaties hebben het gehaald tot de foto, die waren al helemaal op
gegeten.
Als opkomst idee werden we uitgenodigd om samen met de stam
online ‘wie is de mol’ te spelen. Dit was een interactieve opkomst
met de stam verdeeld over 2 opkomsten. Tijdens deze avonden
werden er in verschillende groepjes opdrachten en spellen
uitgevoerd. Tussen de opdrachten door werd de kennis van
iedereen getest met betrekking tot de mol. Na 2 fantastische
vrijdagavonden met leuke, onuitvoerbare, originele, knip/plak en
samenwerkopdrachten bleek dat de mol Jasper was. Dit viel
eigenlijk niet zo op omdat hij gewoon zichzelf was.
Na de ‘wie is de mol’ opkomsten hadden we van Julie (stam) ook nog een Cluedo opkomst gekregen. Deze
opkomst hebben we met alleen de explorers uitgevoerd, en ook dit was een online variant. Met weer
verschillende puzzels, vragen, rebussen en samenwerken konden we de identiteit, plaats en moordwapen
achterhalen.
Omdat alle opkomsten de afgelopen maanden online
plaatsvinden, wordt het steeds moeilijker om leuke
opkomsten te bedenken. Zo hadden we ook een avond
dat we eigenlijk niets gepland hadden. Tijdens de opkomst
hebben we wat ideeën bedacht voor de komende
opkomsten en hebben we afgesloten met een potje
Skribble.
Een van de ideeën was om een TikTok dobbelavond te
doen. Met TikTok is het de bedoeling om met muziek een
kort filmpje te maken. Via een dobbelsteen werd het liedje
toegewezen en iets wat terug moest komen in het filmpje
(bijv. Huisgenoten of een huisdier).
Van filmpjes maken met muziek eronder zijn we
overgegaan naar een muziekquiz met DJ Dominique. Een
vriendin van Emma had voor ons een muziekquiz gemaakt
en wilde deze wel presenteren. Opgesplitst in 2 teams
kwamen er diverse liedjes voorbij om te raden. Dit was nog
best lastig, want lang niet iedereen kende de liedjes. Mila was de ster van de avond, zij had meer dan de
helft van alle nummers kunnen raden.
Hopelijk kunnen we snel weer eens een fysieke opkomst doen met elkaar.
Groetjes van de explorerbegeleiding

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

De scouts hebben hele toffee neon letters gemaakt tijdens de opkomst
in het donker.
Wij hebben er een mooie zin van gemaakt, ben een belangrijke boodschap.
Weet jij van wie deze uitspraak is?

Stuur je antwoord in naar: groeneblad@scoutingflg.nl en vermeld daarbij
‘Prijsvraag groene blad 01-2021’ je naam, leeftijd en het juiste antwoord!

Misschien hebben we wel weer een leuke prijs voor de winnaar…

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

