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Poef, en toen was het alweer juli!
De tijd vliegt en nog maar een weekje en dan
gaan (bijna) alle onderdelen op zomerkamp!
Alle voorbereidingen zijn al klaar en er hangt zo’n
heerlijk kamp sfeertje in het troephuis. Alle spullen
die gepakt moeten worden, laatste keuzestress…
Het gaat overal vast weer super gezellig worden, en
gezien de temperaturen van afgelopen weken, zal
het zomerkamp zijn naam echt gaan waarmaken.
We kunnen niet wachten op alle verhalen in de extra dikke kamp editie van
september, maar voor nu nog een aantal toffe gebeurtenissen van het 2e kwartaal.
De scouts hebben bijvoorbeeld zelf een katapult gepionierd! De bevers vertellen o.a.
over hun Peter Pan weekend, de stam vliegt even terug in de tijd en we hebben een
nieuw gouden toetsenbord slachtoffer! Ook leggen we uit wat SOL is en hoe je het kan
gebruiken.
Veel leesplezier en een fijne zomervakantie gewenst!
Groetjes Joost en Maartje

We hebben ook dit jaar weer in april heerlijk gewandeld bij de Duinenmars. Onderweg zijn we nog
verwend door de leden van de boomstam met een heerlijke lunch. We liepen 15 kilometer en hebben
dit allemaal met goed succes voltooid.
Ook hebben we in deze periode hard gewerkt aan insignes waar iedereen weer ijverig mee bezig is
geweest.
RSW
Dit jaar was er weer een RSW (Regionale Scouting Wedstrijd) waar we met 1 team afgevaardigd
waren in Spijkenisse. Het begon op vrijdagavond met het verzamelen van alle leden om te vertrekken
naar de Ruwaard van Puttengroep, daar aangekomen moesten de kinderen zichzelf als team
aanmelden en kon het weekend beginnen. Ze moesten hun eigen tent opzetten en zodra dit gedaan
was, volgde de opening. De opening maakte, uiteraard in het thema, het thema bekend: Het wilde
westen. Er werden het hele weekend door thema momenten gehouden om zo het verhaal te
vorderen. Op zaterdag stond er een
loophike op het programma waar
diverse posten aangedaan moesten
worden en verschillende
routetechnieken werden aangeboden.
Eenmaal terug op het terrein moesten
de deelnemers zelf hun eten
klaarmaken en werd het gejureerd. Na
het eten waren allerlei leuke
activiteiten, zoals disco of je kon lekker
op je sub-kamp zitten. Uiteraard waren
er tussendoor nog genoeg activiteiten
en bezigheden. Eigenlijk te veel om op
te noemen! Daarom gaan we gelijk
door naar zondag, alwaar het weekend
weer ten einde was. Hierbij werden
ook de eindstanden bekend gemaakt.
Onze ploeg was op de 25e plaats
geëindigd. Al met al niet slecht, toch?
Nieuwe leden en routetechnieken
De afgelopen maanden zijn er enkele nieuwe leden bij onze groep gekomen. We verwelkomen Dries
en Lianne. Verder zijn Joost en Zoë met ons mee gaan draaien om te kijken of ze ons team kunnen
komen versterken.
Ook hebben we nog geoefend met verschillende routetechnieken in het Juliana-park en Sterrenbos.
Vanaf een centraal punt waren 6 verschillende tochtjes uitgezet zoals een strippenkaart, graden
schieten, oleaat, kruispuntenroute en een windrichtingroute. Ondanks dat het een wat jongere groep
betreft, ging het heel goed.
Zomerkamp voorbereidingen
Nu komt het zomerkamp steeds dichterbij en zijn we hard bezig om er een geweldig feest van te gaan
maken. De staf is erg enthousiast we hopen de leden ook.
Om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid op kamp gaan, hebben we alvast veel dingen geoefend
hiervoor tijdens een weekend. We zijn op vrijdagavond op de fiets richting Pijnacker gereden. We
hadden het tempo er goed in en waren dan ook binnen 1:30 uur op het terrein aangekomen waarna
we de tenten konden gaan opzetten. Daarna nog even bij het kampvuur gezeten en was het alweer
tijd om naar bed te gaan.

Na een kort nachtje was het weer tijd om op te staan en zijn we begonnen met
een lekker ontbijt en corvee. Na het ontbijt volgde het ochtendprogramma, welke
bestond uit het pionieren van een schommel en een katapult bouwen. De schommel was helaas niet
goed gelukt, maar ondertussen kunnen ze wel redelijk goed pionieren! Na de schommel gingen we
door met de katapult met de jongens tegen de meiden. We waren er zo lang mee bezig dat we het
niet afgekregen hadden maar moesten
nou eenmaal gaan lunchen. Na de
boterhammen en corvee was het tijd voor
het middagprogramma.
Dat was een tochtje lopen met
verschillende routetechnieken van 7 km
met 5 posten erin. Dat ging eigenlijk best
goed. Ondertussen, terwijl er gewacht
werd op de groepjes die binnen kwamen,
werd er al druk pannenkoeken gebakken
voor de hele club. Na het eten was het tijd
voor een avondspel. Het was een spel dat
werd gespeeld als leiding tegen de scouts.
Tijdens het spel moesten de scouts
kaartjes moesten zoeken in 3 kleuren
waarmee een plattegrond gevormd kon
worden en daar een plek was aangegeven waar de schat lag. De leiding in het spel moest zoeken
naar 9 aluminiumballen die door de scouts verstopt waren. De leiding kon de scouts tikken en moest
de scout terug naar de centrale post en kon de volgende het spel in. Nadat we het een poosje
gespeeld hadden wisten de kinderen waar de schat verborgen lag. De schat was een pakket met
pitabroodjes, tomatensaus allerlei groente en kaas om een pizza te maken op een vuurtje. Nadat we
ze allemaal opgegeten hadden was het alweer laat en tijd om naar bed te gaan.
De volgende ochtend mochten we een
klein beetje uitslapen en hebben we
lekker ontbeten met lekkere gebakken
eieren gebakken door Patrick. Na het
ontbijt was het tijd om alles in te
pakken en op te ruimen en konden we
erna nog even spelen met de
katapulten en deden we een speeltje
jongens tegen de meiden wie het eerst
al zijn flessen van en bank kon
schieten. We aten erna nog snel een
klapboterham en ging op weg terug
naar Schiedam.
Het was een erg geslaagd weekend.
Nog maar een weekje en dan gaan we
op kamp! In het volgende groene blad
ons uitgebreide kampverslag!
Groetjes van de scouts en leiding

Hoi, daar zijn we weer! De bevers hebben
weer veel spannende avonturen beleefd in
Hotsjietonia. Zo zijn we twee weken bezig
geweest met het maken van onze eigen
verjaardagskalender. De eerste week hebben
we een fotoshoot gehouden. De kinderen
waren in twee groepen verdeeld. Iedere groep
had een lijst met Hotsjietonia-bewoners. Bij
iedere bewoner moesten ze een foto maken
die aansloot bij dat figuur. Bij Rozemarijn
hebben de kinderen bijvoorbeeld een foto
gemaakt in de keuken met kookgerei en bij
Bas Bos een foto buiten tussen de bomen. De
week daarna kreeg iedereen een blad op A3formaat om te versieren. Hier werden de foto's
van de week ervoor opgeplakt, net als lijntjes
voor alle dagen van de maand. Het
eindresultaat is te bewonderen in het
beverlokaal.

Scouts zijn ook goed voor de natuur. Om ons
hierin te verdiepen hebben de bevers
meegedaan aan Afval the Game. We meldden
ons op het startpunt op de haven. Hier kregen
we afvalgrijpers en vuilniszakken. Zo konden
we de lange haven en de Hoogstraat weer een
beetje schoner maken. Na het opruimen
speelden we nog afval-bingo en hebben de
bevers een mooie prijs gewonnen.
Voor de Stuiter-badge moesten we dingen
doen met sport en spel. Dus zijn we de eerste
week naar de interactieve squashbaan gegaan.
We vertrokken met auto's naar Hermes DVS
waar werd uitgelegd hoe het werkte. Op de
muur kon je verschillende spelletjes spelen.
Maar in plaats van te moeten tikken of klikken
moesten we ballen naar de muur gooien. De

bevers hebben erg goed meegespeeld en zeker
hard gewerkt aan hun badge.
De week daarna stond er een andere actieve
activiteit op de planning, de duinenmars. Dit
jaar gingen we voor het eerst met de auto.
Eenmaal aangekomen hebben de bevers 5
kilometer gelopen. Wel pittig, maar we hebben
het goed volgehouden. De lunch werd
verzorgd door de boomstam en was erg lekker.
We hebben heerlijk kunnen genieten van het
mooie weer en gingen voldaan weer naar huis.
Het sport deel van de Stuiter-badge hadden
we nu wel gedaan, dus gingen we door naar
het spel deel. Dit deden we op ons weekendje.
En wie kan er goed spelen? Peter Pan! (nooit
volwassen geworden 😉) Toen de kinderen
aankwamen werden ze eerst door Peter en
Tinkerbel bestrooid met elfenstof. Het
beverlokaal was omgebouwd tot piratenschip,
en er was een echte piraat om ons te
begroeten. Na even gekleurd te hebben was
het eten klaar. Een eiland van aardappelpuree
met bomen en rotsen van groentes. Lekker! Na
het eten hebben we wat piratenspelletjes
gedaan zoals zeevissen, tiktak krokodil en
bomzoeker. Nadat de bedden waren
klaargelegd hebben we nog een brief
geschreven aan de zeemeerminnen. De brief
hebben we in een fles gedaan en in de haven
laten zakken. Nu maar hopen dat we antwoord
krijgen! Op bed hebben we nog de film Peter
Pan gekeken, en toen was het toch echt tijd
om te gaan slapen.

Na een heerlijk ontbijtje was het tijd om de
flessenpost weer op te vissen. De
zeemeerminnen hadden ons een schatkaart
gestuurd! Maar voordat we die gingen volgen
hebben we eerst indianen hoofdtooien en
piratenhoeden geknutseld. Toen die klaar
waren vertrokken we naar buiten. De
schatkaart leidde ons naar het sterrenbos,
waar de schat begraven lag. Schatkist
snoepjes! Nadat alle schatten op waren was
het alweer tijd om naar huis te gaan, en was
de Stuiter-badge verdiend!

De kransen waren twee-in-een: een
krans voor op 4 mei, en op 5 mei kon je de
vlinders omtoveren in een slinger voor
bevrijdingsdag.
Toen de zomer aanbrak konden we ook weer
naar buiten. Zo hebben we ene opkomst lekker
spelletjes gedaan zoals boompje verwisselen,
verstoppertje en smokkelen. De week daarop
hebben we een speurtocht gelopen door de
binnenstad. De vogels op de speurtocht wezen
aan welke kant we op moesten lopen. De
wandeling eindigde in het park waar we nog
lekker even hebben kunnen spelen. Nog een
andere week hebben we renspelletjes gedaan
in de plantage en daarna kwartet. We hebben
dus uitgebreid kunnen genieten van het
lekkere week.
Maar als de zon niet schijnt is er binnen ook
nog genoeg te beleven. Zo hebben we kermisen circusspelletjes gedaan. Alle bevers kregen
een eigen strippenkaart. Ze konden zelf kiezen
welke spelletjes ze wilden doen. De keuzes
waren onder andere jongleren, kleuren,
ringgooien en bellenblazen.

Op 4 mei staan we stil bij de vrijheid. De
bevers hebben dit ook gedaan. Na een kort
gesprek over hoe belangrijk vrijheid is hebben
we onze eigen kransen van vlinders gemaakt.

Mede mogelijk gemaakt door:

Natuurlijk zijn we ook op kamp geweest, maar
daar lezen jullie meer over in de dubbeldikke
kampeditie na de zomervakantie!
Groetjes Bas, Sterre en Rebbel

Ook de explorers hebben weer lol gehad en hier zijn de hoogtepunten van de laatste tijd:
DOKA
We gingen de door ons zelf gemaakte foto’s, zelf ontwikkelen! na een paar pogingen en wat verpest
fotopapier hadden we door hoe we de foto’s zo mooi mogelijk konden laten worden. De resultaten
waren gemixt maar in het algemeen was het aardig gelukt. Omdat we het zonde vonden om alles wat
we klaar hadden gezet weer op te ruimen besloten we er nog een opkomst aan te besteden, alleen
deze keer was het wat minder goed gelukt, maar al met al was het erg leuk om eens gedaan te
hebben!
Karten
Sinds we dit eerder hadden gedaan besloten we weer eens te gaan karten, omdat we mensen nodig
hadden die heen en weer konden rijden mochten er ook ouders mee. Toen we aan kwamen, bleek dat
we de verkeerde gereserveerde tijd in ons hoofd hadden, en de volgende plekken waren veel later pas
beschikbaar... Gelukkig konden we daar ook lasergamen, dus we werden ingedeeld met nog een
groep mensen in een team deathmatch, waarbij je elkaar zoveel mogelijk moet raken en het team
met de meeste geraakte schoten, die wint.
Naar een tijdje rond te rennen en op alles schieten wat beweegt of licht geeft die niet ons team
waren, hadden we gewonnen! Sommige met goede scores en andere met wat minder, toch was het
een geslaagde opkomst.
Exploriteit
Elk jaar wordt de Exploriteit georganiseerd, dat is een
weekend waar explorers van verschillende
scoutinggroepen uit de regio bij elkaar komen en
kennis met elkaar leren maken en samenwerken in
verschillende spellen, opdrachten of activiteiten. Dit
jaar werd het in de buurt van Duisburg in Duitsland
gehouden.
Op vrijdagavond kwamen we aan om de tent op te
zetten en het kamp op te bouwen, later in de avond
deden we een spel waarbij je een kaartje met
iemands naam kreeg en je moest zonder te praten
deze persoon zoeken. Elk kaartje had een kleur, deze
kleur bepaalde in welk team je zat voor de activiteiten
voor de volgende dag.
De tweede dag gingen naar het LandSchaftsPark, een oude hoogoven die als ontmoetingspunt en
historisch monument bezocht kon worden, de
muren waren voorzien van grepen en gaten
waarmee je gezekerd naar boven kon klimmen en
een heel gedeelte dat gemaakt was voor
klettersteigen, waarmee je aan een staalkabel een
heel parkoers door klimt. Aan het eind van de dag
was het avond eten, dit was verdeeld in
verschillende delen, je kon barbecueën,
pannenkoeken bakken of een wrap maken.
Op zondag ging het allemaal heel snel, we hadden
ontbijt en daarna moest alles weer opgeruimd en
ingepakt worden, dit gebeurde allemaal best snel
en in no time was alles ingeladen.

Als eindspel liepen we een kleine hike naar de grens van Nederland, we kregen een
zak marshmallows mee als “smokkelwaar” en als we gepakt werden door de
“douanen”(begeleiding) moesten we de helft opeten, wie het meest overhield won. Na afscheid te
nemen ging iedereen naar huis.
Als één na laatste hoogtepunt hadden we een barbecue georganiseerd in de tuin van onze begeleiding
Edwin om wat extra geld op te halen voor ons zomerkamp. Er was vlees, gegrilde groente, brood,
gewoon alles wat bij een barbecue hoort, en natuurlijk gasten! Dank voor jullie komst en bijdrage! In
conclusie, het was een groot succes en hopen dit nog eens te doen.
En als laatst hadden we de scouts uitgenodigd voor een introductieopkomst zodat ze een beetje
konden zien hoe het er bij de explorers aan
toe gaat. Het idee was om twee teams tegen
elkaar opdrachten te laten doen en wie de
opdracht won mocht een ingrediënt voor
zichzelf en het andere team kiezen, natuurlijk
hadden we geen normale ingrediënten, maar
zowel lekkere als vieze dingen.
Ook zijn we nog druk bezig geweest met
voorbereidingen voor kamp. We gaan 10
dagen weg naar Zwitserland en Frankrijk. We
hebben er al erg veel zin in, en in het
volgende groene blad kan je alles lezen wat
we gaan meemaken :-)
Groetjes van Jeremy, namens de Explorers
*Foto’s: via de Tono Groep

Mede mogelijk gemaakt door:

Afscheidsopkomst
Het kwartaal begon wat minder leuk dan normaal. Helaas namen
Akela en Hathi afscheid van de welpen, maar we hebben wel een
superleuke afscheidsopkomst gehad. Ze hebben laten zien hoe de
vlag gehesen moet worden en daarna zijn we begonnen met
komkommer en yoghurt sjoelen.
Hierna hebben we lekker taart gegeten… Meeltaart! Hathi en
Akela bleven maar in de prijzen vallen, ze hebben veel snoepjes
mogen eten (en meel ;) ). We moesten ze natuurlijk ook een
beetje plagen. Akela haat smakken en slurpen, dus mocht ze
bepalen wie dat het beste kon en Hathi mocht, ongepland, een
spel uitleggen waarvan hij de uitleg niet kende!
Aan het einde hebben we cadeautjes uitgewisseld. Hathi en Akela
zijn erg verwend en alle kinderen en stafleden hebben ‘een
pootje van Hathi en Akela’ gekregen. Het bestuur heeft Hathi
bedankt voor 5 jaar leiding, en Akela voor 7 jaar! Ze willen alle
welpen bedanken voor de leuke jaren! Hoopie!!!
Zelfgemaakte bordspellen
Ook hebben we meerdere opkomsten gespendeerd aan het maken van monopolyspellen. Alle welpen mochten met hun nest een eigen bordspel maken die ze,
nadat ze het hadden gemaakt, ook konden spelen. Ze konden bijvoorbeeld
een huis maken en die kopen of een ziekenhuis en een kerk. Een week
later konden ze het echt gaan spelen want toen was het echt klaar.
Geheime agenten
Bij een andere opkomst was de Fantastische Listige dienst er.
Na een zware hindernisbaan die met een record van 36
seconden is uitgerend moesten ze gesprekstechnieken
leren en uiteindelijk
moesten ze een
geheimschrift oplossen.
Bunkertrefbal
Ook
hebben we een superleuk spel
gespeeld,
genaamd bunker trefbal, waarbij ieder
kind 10 punten
waard is. En met iedere persoon die ze
hadden afgegooid kregen ze punten waarmee ze spullen konden
kopen bijvoorbeeld een schild waarmee ze konden afweren.
We hopen dat het de rest van dit scoutingseizoen even leuk wordt
als dat het het afgelopen seizoen is geweest en zien jullie graag
terug bij de opkomsten en zomerkamp!
Groetjes,
Sona, Ikki en Jacala

2 & 3 november
gaan we weer bladeren trappen!

De GOH is een
wandelweekend
voor iedereen.
Meer informatie
volgt aan de
start van het
nieuwe seizoen!

SOL, beter bekend als Scouts OnLine. Wie kent het niet? Nou eigenlijk best veel mensen…
Hopelijk gaat dit stukje daar verandering in brengen!
SOL is de online administratie van Scouting Nederland. Deze administratie wordt ook door onze
scoutinggroep gebruikt. Uiteraard kan je hiervoor ook een persoonlijk account aanvragen. Hiermee
kan je inloggen en je eigen gegevens controleren en aanvullen. Daarnaast kan je je ook inschrijven
voor regionale en landelijke evenementen! Kortom, reden genoeg om dus eens een eigen account
hiervoor aan te maken!
Een eigen account? Maar hoe moet dat dan?
Nou, het is vrij eenvoudig. Je hebt er 2 dingen voor nodig, namelijk:
• Een lidnummer van Scouting Nederland
• Een werkend e-mailadres
Uiteraard heeft elk van onze leden een eigen lidnummer bij Scouting Nederland. Weet je je lidnummer
niet? Stuur dan een mailtje naar je speltakleiding, of naar info@scoutingflg.nl
Vervolgens ga je naar https://sol.scouting.nl/. Je kan hier op “Inlog-account aanvragen” drukken,
onder het kopje “Problemen bij het inloggen?”. Je komt dan vervolgens op een pagina waar je enkele
gegevens moet invullen. Zodra je dit allemaal gedaan hebt, krijg je een mail met verdere instructies
om je account aan te maken. Volg deze op zodat je je account aanmaakt.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je weer
naar https://sol.scouting.nl/ . Hier druk je dan
vervolgens op de blauwe “Log in” knop en voer je je
gegevens in die je eerder in het proces gebruikt hebt en
druk je op inloggen.
Als je voor de eerste keer inlogt bij SOL, moet je nog
een akkoord geven op het privacy beleid van
Scouting Nederland. Hierna kan je SOL in gebruik
nemen!

Je gegevens up-to-date houden
Een belangrijk punt in SOL is dat je je gegevens upto-date houdt. Deze gegevens worden namelijk
gebruikt door de groep als contactgegevens. Je kan
controleren of de gegevens kloppen door in het menu
via “Mijn Scouting” naar “Mijn basisgegevens” te
gaan. Check of hier alle gegevens in orde zijn, en
wijzig de gegevens indien nodig. Als je wijzigingen
doorgevoerd hebt, druk dan op “Wijzigingen opslaan”
om de veranderingen door te voeren.
Heb je hulp nodig?
Stuur dan een mailtje naar je speltak, of naar info@scoutingflg.nl en dan proberen we het samen op
te lossen! Ook staat op https://scoutingflg.nl/handige-info-voor-leden een link naar een uitgebreidere
handleiding welke je kan raadplegen!

Mede mogelijk gemaakt door:

Hallo aardlingen! Daar zijn we weer: de Jan van Hoofstam.
Terug met veel spannende avonturen en belevenissen. Ga even met ons mee terug de tijd in.

*zjoooeeefffff*
Op 8 maart hebben Jona en Calvin voor ons een game opkomst
georganiseerd. Ze leerden ons het legendarische spel Super Mario
Smash Bros te spelen. Dit ging uiteraard niet zonder slag of stoot.
Je moet hier namelijk een geweldige oog-vinger-scherm-coördinatie
voor hebben. De vrouwelijke helft van de stam bezit dit niet
(Casper was dus matig).
De week erna was het tijd voor revanche. We hebben alle Wiisport spelletjes gespeeld en Julie maakte ons trots. Op een
gegeven moment was het “de stam tegen Julie”. Een week na de
dag van de vrouw maar beter laat dan nooit zeggen we dan maar.
Op vrijdag 22 maart stond het langverwachte Avatar marathon
weekend op de planning. Een van de grootste fans ontbrak alleen,
RIP Jona :’(
Op vrijdagnacht hebben we de eerste zes uur gekeken van de in
totaal bijna 26 uur durende serie. We begonnen vol goede moed maar het werd ons al snel te veel.
Op zaterdagochtend ging er nog een uurtje doorheen en toen hebben we het opgegeven. Hier zit een
wijze les in over te vroeg pieken ofzo.
Het was weer eens tijd voor een mini reünie. En wat is daar nou beter geschikt voor dan sushi en een
van de highest grossing movies of all times. Oud-stamleden Lotte, Naomi en Ivo kwamen gezellig
mee. Er is gelachen, er is gehuild, er is gegooid met eten (voor de verandering een keertje niet door
Casper). Wanneer de volgende Marvel-film uitkomt staat er alvast een nieuwe reünie gepland.
Op 10 mei besloot de stam weer eens iets echt scouting te
doen. We hebben een geocache race gedaan! En weer
begonnen we heel sterk, maar piekten te vroeg. Bij de
eennalaatste cache hebben we drie kwartier naar de straat
lopen staren en moesten we uiteindelijk de hulp inschakelen van
de overbuurman. Op standje Ferrari kwamen we net op tijd aan
bij het eindpunt (ijssalon La Venezia) maar die had besloten om
precies die avond iets eerder te sluiten. De troostprijs hebben
we gehaald bij een snackbar aan de overkant. Bedankt Tommy!
17 mei heeft stamadviseur Marcel voor ons een speleoparcours
gemaakt in de grote zaal en op de binnenplaats. Ook al was het
een paar jaar geleden, we waren het nog niet verleerd. Binnen
een paar minuten hadden we onze gordels aan en hingen we
weer in de touwen. Niet veel later bungelden we uit het raam.
Super leuk om deze kennis weer een keertje op te halen.
Bedankt Marcel!
Als laatste hebben we een Schiedamse stam opkomst gehad,
samen met alle andere scoutinggroepen in Schiedam. We hebben bij de Tono groep om een
kampvuurtje gezeten en het over onze scouting ervaringen en aankomende kampen gehad. Heel
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!
Heel erg bedankt voor het lezen, en tot het volgende groene blad!

Het gouden toetsenbord zal zijn ronde gaan doen op de groep…
Als je ‘m doorgegeven krijgt, mag je een stukje over jezelf schrijven.
Zo leren we iedereen wat beter kennen!
Sinds wanneer ben je lid van scouting?
Sinds 2011 (als het goed is)
Wat vind je het leukst aan scouting?
Dat het zo afwisselend is, geen opkomst is hetzelfde!
Wat is je leukste scouting herinnering?
Echt te veel om op te noemen.
Wat kan nog wel beter in onze groep?
Een lift in plaats van een trappenhuis.
Wat voor school/opleiding/werk doe je?
Ik werk in de beveiliging.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik ben toevallig echt goed in eten.
Waaraan herkennen we jou?
Aan mijn goede gevoel voor humor.

Mede mogelijk gemaakt door:

Naam:
Leeftijd:
Is nu:
Motto:

Jacala
20 jaar
Welpenleiding / stamlid
Een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd.
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