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Het laatste Groene Blad van 2019! Wat is dit jaar weer
snel voorbij gegaan… Met volgend jaar een feest jaar
in aantocht (het Groene Blad bestaat 75 jaar!), gaan we
een mooi 2020 tegemoet.
Voor nu kijken we nog even terug op de avonturen van het laatste
kwartaal, dus wat er na zomerkamp allemaal is gebeurd. Ook heeft de
Boomstam een hilarische opkomst gehad, en is het verhaal van de GOH winnaars
te lezen!
Hele fijne kerstdagen en een prachtig scoutingvol nieuwjaar gewenst!
Groetjes, Joost en Maartje

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?
1 november 2010 (9 jaar al wow!)
Wat vind je het leukst aan scouting?
Dat we elke week wat anders doen, zo blijft het
lekker divers en is het nooit saai.
En dat ik zo veel hele leuke mensen heb leren kennen!

Naam:
Leeftijd:
Is nu:
Motto:

Wat is je leukste scouting herinnering?
Op mijn laatste explorerkamp in België wilde een leiding
me de laatste hapjes van m’n toetje voeren en toen deed
hij alsof het een treintje/vliegtuigje was. Ik moest zo
hard lachen dat ik er buikpijn van kreeg.
Wat kan nog wel beter in onze groep?
Het enthousiasme bij meedoen aan bepaalde activiteiten.
Wat zou je binnen scouting nog graag eens doen?
Een groot evenement organiseren, bijvoorbeeld voor de regio.
Wat voor school/opleiding/werk doe je?
Ik studeer op de pabo en ik werk bij de Bonte Koe.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik houd van koken, bakken, dansen.
Waaraan herkennen we jou?
Mijn lach, bijzondere oorbellen en groene blouse.
Aan wie geef je het gouden toetsenbord door?
Ik geef ‘m door aan Twan Kruijt!

Ikki
20 jaar
Welpenleiding /
stamlid
Het leven is een
feestje, maar je moet
zelf de slingers
ophangen.

Hallo allemaal,
Hier is weer een stukje van de scouts. We zijn
na de zomervakantie weer begonnen met een
nieuw scoutingseizoen waarin we weer allerlei
leuke dingen op het programma hadden staan.
Zo hebben we een aantal wen-opkomsten
gehad voor de welpen die zouden gaan
overvliegen: Bij een daarvan hebben we
gewerkt hebben met de bamboepalen en
daarvan hebben we bruggen gebouwd. Dat
was nog niet altijd even makkelijk maar de
bedoeling was dat er een dienblad op kon staan
en we gingen kijken hoeveel water hij kon
houden. We deden dit met jerrycans van 10 en
17,5 liter uiteindelijk was het groepje met Rena, Leah en Lonneke steviger dan die van de
rest en kon 37,5 liter water dragen.
De week erna hadden we een afscheidsopkomst van 5
overvliegers naar de explorers. Zij hebben zelf bedacht wat
deze opkomst zou zijn: dit werd boogschieten en er werden
heerlijke cupcakes versierd. Wij, als leiders, hadden een
touwbrug over de lange haven gemaakt zodat ze op deze
manier konden overvliegen naar de explorers. De dag erna
was het de beurt om de welpen te komen verwelkomen bij de
scouts dat gebeurde op de “visje in het net”-methode. We
hadden dat weekend dus afscheid genomen van 5 scouts en
kregen er 7 nieuw scouts (welpen) voor terug.
De week na
het
overvliegen
zijn we weer
in de
insignes gedoken en hebben de
jeugdleden allemaal weer een begin
gemaakt aan een volgend insigne. Voor het
halen van een insigne zijn diverse
opdrachten/ dingen te doen om
uiteindelijk het insigne te kunnen laten
aftekenen door de leiding. Dus er moet wel
serieus is voor gedaan worden.

De week erna hadden we het eerste weekend
na zomerkamp alweer en dat was het JOTAJOTI-weekend waar we het hele weekend bezig
zijn geweest op het gebied van communicatie
(zowel online als offline): van zenden tot aan
chatten. We waren vanaf vrijdagavond 7 uur
verzameld op de lange haven om te beginnen
met een posten ronde waarbij je kon solderen,
GPS tocht lopen, of zenden. Om 10 uur was de
nationale opening waar veel verteld werd over
de welpen 100 jaar in 2020, wat het jaarthema is.
Na de opening was er nog een vrij moment om
te kiezen wat je zelf wilde doen: chatten of zenden en een speciale post met spiegels en
lasers. Op de zaterdag ging ons postenrondes weer verder en waren de welpen en bevers er
ook bijgekomen om deel te nemen aan deze JOTA-JOTI. Ook zij volgenden een speciaal
JOTA-programma of dezen een eigen opkomst. Om 12 uur was het tijd voor een gezamenlijk
lunch en zijn we nog even lekker naar buiten geweest. Toen werd het tijd voor het regiospel
waar we uiteindelijk 5e zijn geworden. We hebben ‘s avonds heerlijk gegeten met dank aan
Diana en Patrick. Er is ook nog een avondspel gespeeld en de daarna was er nog een
keuzemoment voor de scouts chatten en zenden. De volgende dag hebben we alles weer
opgeruimd en was het weekend weer ten einde helaas.
De week erna hebben we geoefend met het intekenen van coördinaten op een stafkaart om
te bepalen waar een post is. Het was nog niet makkelijk maar hebben wel allemaal een
beetje wat van opgestoken. De GOH vond ook nog plaats daar later meer over in dit blad.
De weken erna zijn we aan de slag
gegaan om aan een gezamenlijke
badge te werken, zijnde het expressie
insigne waar we allerlei dingen op dit
gebied hebben gedaan. Zoals kunst:
het maken van decorstukken
voorwerpen en attributen waarbij er
flink werd geverfd, geknipt en geplakt.
Er werd een heel scouts-journaal
geschreven en er werd geoefend met
fotografie.

Iedereen kon zelf een keuze maken wat hem/ haar leuk leek om te
gaan doen. Hier zijn we in totaal 3 weken mee bezig geweest en het eindresultaat werd
getoond aan de ouder en kinderen zelf. Er werd ook nog een speciaal moment gemaakt om
de insignes uit te reiken aan de jeugdleden. Dit deden we gelijk met de installatie van de
nieuwe scouts kortom een grote feestavond, waarbij we de ouders ook een kijkje konden
nemen tijdens een opkomst en mee konden doen met hun zoon of dochter. Er waren diverse
ouders die lekker bezig waren met de scouts: van marshmallows rooster boven een vuurtje,
met bamboestokken een object maken tot lekker een potje trefbal in de grote zaal. De avond
was weer supergezellig en 7 geïnstalleerde scouts rijker.
Kortom, we hebben dus weer een hoop beleefd en gedaan!
Groetjes,
De Scoutsstaf

Mede mogelijk gemaakt door:

Jantje Beton Collecte van 2 t/m 7 maart
Doe mee, spek de clubkas en help onze groep aan nieuw materiaal.
Van maandag 2 t/m 7 maart 2020, is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim 40.000
vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen meer kunnen spelen.
Ook de FLG doet mee, omdat 50% van de opbrengst naar onze eigen clubkas gaat.
Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens
het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met
tegenslagen. Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de
10 kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en
open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.
Help ons
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland.
De andere helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is heel erg welkom. Komend jaar
willen we daar nieuw materiaal mee bekostigen.
Wat ga je doen?
Geef bij Peter Olsthoorn aan wanneer je wilt lopen. Wij voorzien je van alle
benodigdheden, zoals collectebussen en handige tips. Jij zorgt voor een goed humeur.
Tijdens de collecteweek lopen we samen langs de deuren. Je mag natuurlijk ook
skateboardend langs de deuren. Zo wordt het nog een leuke dag ook.
Online collecteren
Kan je niet collecteren maar wil je ons wel helpen? Maak dan vanaf 11 februari een online
collectebus aan op www.jantjebeton.digicollect.nl. Met een online collectebus kun je de
opbrengst voor jouw club verhogen door geld op te halen bij vrienden en familie door het
hele land. Kan jij ondertussen lekker spelen!
Hoe doe ik mee of waar vind ik meer informatie?
Mail naar: (penningmeester@scoutingflg.nl)

De bevers hebben alweer veel avonturen beleefd sinds de zomervakantie. In onze eerste opkomst
terug hebben we genoten van het lekkere weer en een leuke speurtocht gelopen. De route leidde ons
door het Julianapark en het Sterrenbos en zo weer terug naar scouting.
De tweede opkomst viel op World Cleanup Day. Deze dag staat in het
teken van het schoonmaken van de wereld. De bevers hebben hier tijdens
de opkomst over geleerd en spelletjes over gespeeld. Aan het plafon hing
een heleboel afval aan touwtje, met in het midden een schildpad. Dit was
de plastic soep in de oceaan. Het was aan de bevers om de schildpad te
redden. Als ze een spel hadden afgerond mochten ze een stuk plastic los
knippen en zo de oceaan opruimen. Het eerste spel was afval bingo.
Daarna was afval estafette, waarbij het afval in de juiste prullenbakken
gegooid moest worden. Ten slotte waren er nog een oceaankleurplaat en
een memoriespel dat ons leerde hoe lang afval op straat blijft liggen als je
het niet in de prullenbak gooit. Uiteindelijk was al het plastic weg en kon
de schildpad weer vrijuit zwemmen.
Toen was het alweer tijd voor het overvliegen! Om feestelijk afscheid te
nemen van onze oudste bevers gingen we wat lekkers bakken. Aan één
tafel maakten we wafels en aan de ander koekjes. Nadat we deze lekker
hadden opgesmikkeld moesten we alweer naar boven voor het
overvliegen. We hebben afscheid genomen van Tygo, Nidhi, Alan en Marjolein en wensen ze een hele
leuke tijd bij de welpen!
Bij scouting horen badges, dus zijn de bevers bezig geweest met hun Steven Stroom Badge. Steven is
dol op speurtochten en avonturen beleven, maar hij vindt het ook allemaal een beetje eng. Dat hij de
dingen dan toch doet maakt het eigenlijk heel dapper! Het eerste dat de bevers hebben gedaan is hun
angsten tekenen. Hierna heeft Bas ons geleerd wat een kompas is en knutselen we er zelf een. In de
grote zaal doen we nog het NOZW renspel.
De week daarna was het weer de jaarlijkse
JOTA-JOTI. De bevers gingen op safari. We
moesten alle dieren in ons safariboekje vinden.
Het eerste dier dat we vonden was de aap. Hier
moesten we een geheimschrift oplossen. Toen
vonden we de vogel. Hij leidde ons op een
speurtocht door het hele gebouw heen. Tijdens
de speurtocht vonden we puzzelstukjes. De
puzzel was een plaatje van een slang. Om die te
mogen afvinken moesten we het spelletje
'Snake' op de computer spelen. Na de lunch
probeerden we een zo hoog mogelijke
giraffennek te bouwen. Om onze leeuw te
knutselen zochten we buiten mooie bladeren. Die
werden de manen. Als laatste moesten we
olifantenpoep opruimen en was onze safari voorbij. Daarna was het tijd voor het regiospel. Dit spelen
we altijd met de hele groep en hiervoor moesten we een heleboel gekke opdrachten doen. Helaas
hebben we niet gewonnen, maar we hebben het wel heel leuk gehad!

Verder met onze Steven badge. Steven kan goed met een kompas overweg, dus
hebben de bevers een speurtocht met kompas gelopen. Op ieder kruispunt zei de
speurtocht naar welke windrichting we moesten: ga naar noord, zuidwest, oost, noordoost, en zo maar
door. De bevers moesten goed kijken welke kant dit was op het kompas, en dat lukte, want we zijn niet
verdwaald!
Tijdens onze laatste opkomst om de badge te verdienen hebben we nog iets beter met het kompas
leren omgaan. Eerst hebben we een kompas ingekleurd. Deze hadden we nodig tijdens de andere
spellen. In de grote zaal stond een doolhof op de vloer. Eén bevers moest hier veilig doorheen proberen
te lopen. De rest vertelde vanaf de zijkant de route door de windrichting te roepen waar hij heen
moest. In het beverlokaal hebben we getekend met de windrichtingen. Iedereen heeft drie weken lang
hard hun best gedaan en ze hadden hun badge ook zeker verdiend!
Om eventueel ooit zelf Piet te kunnen worden
hebben de bevers hun Pieten-vaardigheden
geoefend. Eerst hebben ze kruidnootjes
gebakken, en terwijl deze in de over zaten hebben
we cadeautjes leren inpakken. Als laatste
moesten we nog leren over daken lopen. Dit
hebben we in de grote zaal gedaan met een
hindernisbaan. Deze moesten de bevers afleggen
met hun cadeautjes, en aan het einde moesten ze
de cadeautjes in de schoorsteen gooien.
Om in de Sinterklaasstemming te blijven hebben
we verlanglijstjes geknutseld. We hadden een
heleboel folders en boekjes met speelgoed. De
bevers mochten uitknippen wat ze leuk vonden en op hun lijstje plakken. Hierna hebben we
Sinterklaas-ganzenbord gespeeld. Hierbij moet je proberen bij het einde van het bord te komen maar
kun je onderweg ook kruidnoten sparen. Lekker!
Ten slotte mochten de bevers een opkomst zelf kiezen wat de wilde doen. Ze kozen eerst voor
stopdans. Nadat dit een winnaar had opgeleverd gingen we een hut bouwen. Sterre las in de hut een
verhaaltje voor en er werd in de hut gespeeld. Als laatste wilden de bevers nog kleien en verven, dus
deden we dat! Het werd een lekkere kliederboel!
Dit waren weer alle avonturen van de bevers, op naar nieuwe avonturen in 2020!
Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel.

Mede mogelijk gemaakt door:

GOH! Wat hadden we er weer zin in! Nadat we
onszelf en onze lifters in de gele hummer
hadden geladen, gingen we op weg om voor de
vierde keer samen de GOH te lopen. Er zat een
stijgende lijn in onze deelnames: twee jaar
gelden waren we derde en vorig jaar tweede.
Dit was een lijn die we wel wilden doorzetten,
maar de competitie is ieder jaar zwaar!
Vol spanning wachtten we op de kaart. Wat zou
de route ons brengen? Toen de kaart aan elkaar
geplakt was en de posten ingetekend
begonnen de trutten aan hun tour. We hadden
er zin in en we gingen lekker. Ondanks de voorspellingen was het heerlijk weer en we vonden
al snel wat dingen voor onze bingokaart. Dennenappel, beukennoot, rode paddenstoel,
elfenbankje, we were on fire. De wandeling zelf ging wat moeizamer. De heide maakte ons
langzamer en de soeppost was nog ver weg. Maar we zetten door. We sneden een stuk af
door de bosjes en we vonden een bonuspost die vet veel bonustijd opleverde. Dit gaf ons
nieuwe energie. Dingen als pompoen, tractor en hert vulde onze bingokaart aan, en eindelijk
waren we van de hei af en op de soeppost. Daar
konden we even onze blaren doorprikken, want we
moesten nog een stukje. Pissebed, kastanje,
hazelnoot, rijen begonnen vol te raken. We waren al
vlak bij de chocomelkpost toen we toch nog maar een
rondje bonusposten besloten te gaan lopen. We
hadden nog wel energie en tijd over, dus waarom niet.
Vlak voor de post dicht ging zaten we aan de
chocomelk. Vanaf hier was het nog maar een klein
stukje naar het einde. In het dorp hadden we nog even
paniek. We konden het paaltje voor de laatste post
niet vinden. Maar gelukkig, we keken gewoon slecht.
Ondanks dat we best lekker gelopen hadden waren we
toch blij dat we op het gebouw waren.
We waren erg benieuwd naar de prijsuitreiking. Dat
we niet de snelste tijd hadden wisten we van tevoren.
De troetelbeertjes hadden bizar snel gelopen de hele
dag. Maar we hoopten wel op een top drie positie. Je
kan dus wel raden hoe verbaast we waren toen ze ons
tot winnaar uitriepen! Blijkbaar hadden we de tweede
tijd gelopen, maar omdat de troetelbeertjes er niet
waren om hun prijs in ontvangst te nemen, ging hij naar ons. Hoewel we niet echt de snelste
waren, zijn we toch trots op hoe we het hebben gedaan en dat we wel mooi de tweede tijd
hadden gelopen. Na een nachtje van de kou creperen in een tentje vertrok de gele hummer
weer naar huis. Volgend jaar hopen we er weer bij te zijn, en willen er écht winnen!
Groetjes van de Trutten on Tour!

De nieuwe overvliegers zitten nu pas een tijdje bij de explorers, maar het
voelt al als ontzettend lang. De groep is heel gezellig en de opkomsten zijn superleuk.
Hier zijn een paar leuke opkomsten die we hebben gedaan:
De gameopkomst:
Een van de meest recente opkomsten, die Noud heeft voorbereid, was de opvallende
gameopkomst die ontzettend leuk was. We hebben in twee lokalen de consuls aangesloten
en lekker spellen gespeeld tot 22:00 ‘s avonds. Met lekkere pepernoten, chocolademelk en
games, zoals bijvoorbeeld "Mariokart 8 deluxe" en "WIIsport" ging het er wild aan toe.
JOTA-JOTI:
We hebben bij de explorers dit jaar natuurlijk ook weer mee gedaan aan de JOTA-JOTI, in
dit weekend zijn we vooral bezig geweest met zenden naar andere scoutinggroepen. Ook
hebben we gesoldeerd en we hebben meegedaan aan het regiospel. Hierbij krijgt elk
onderdeel van de groep zijn eigen opdrachten en die moet je dan zo goed en zo snel
mogelijk uitvoeren voor de jury van een andere scoutinggroep uit de regio. De groep met de
meeste punten wint, dat waren wij helaas niet
Halloweenopkomst:
Ook hebben we met Halloween een opkomst gedaan, Mila
had bedacht om pompoenen uit te hollen en uit te snijden.
Het was best even werk om de pompoenen goed leeg te
maken maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om er iets
leuks van te maken. Met het vruchtvlees hebben we nog
heerlijke pompoensoep gemaakt. Het was een hele leuk
opkomst en achteraf heeft Marcel de pompoenen mee naar
huis genomen voor zijn Halloween feest!
Sinterklaasopkomst:
We hebben ook nog een sinterklaasopkomst gehouden. Hiervoor moest iedereen 3
cadeautjes meenemen en daar gingen we
een spel mee spelen. We hebben variant
op het spel Dungeons & Dragons gedaan
en Jordi was de spelleider en vertelde het
verhaal. In het spel waren we allemaal
pieten en moesten we zo veel mogelijk
cadeautjes verzamelen terwijl we tegen
verschillende karakters moesten vechten.
Uiteindelijk ging iedereen naar huis met
leuke cadeautjes en hebben we een hele
gezellige avond gehad.
Folderen
We hebben nu twee keer folders rondgebracht in Schiedam om wat extra geld te verdienen
voor het zomerkamp. Reclamefolders en promotie voor Winterlicht Schiedam
Groetjes, de explorers

Routetechniek
De zomervakantie is helaas voorbij, maar het
lekkere weer blijft nog even hangen. In een
zonnetje en een klein koud windje vertrekken de
welpen met een routekaart de stad in. Nu het weer
even geleden is dat we kaartlezen hebben
doorgenomen kan wat oefening geen kwaad. De
route leidt ons langs de Lange Haven, de Grote
Kerk en verschillende molens. Schiedam is best
mooi!
Voor de oudste welpen, die over een paar weken
gaan overvliegen, is dit allemaal een koud kunstje maar ook de jongere welpen kunnen er al
wat van. Sommigen doen vandaag pas voor het eerst aan kaartlezen. Even goed om je heen
kijken en de plaatjes en pijlen bekijken, ze komen er al aardig uit!
World clean-up day
Scouts zijn er ook om de wereld een beetje mooier te maken al is dat in deze tijd soms best
een beetje moeilijk… Veel mensen gooien zomaar hun afval op straat, dit veroorzaakt stank,
een verstoorde woon- en leefomgeving en in sommige gevallen kan het ook gevaarlijke
situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan dieren die per ongeluk plastic, blik of glas eten
van straat of misschien rolt je bal tijdens het voetballen zomaar door gebroken glas! Dat kan
natuurlijk zo niet langer. De welpen maken deel uit van de generatie die in de toekomst veel
zal moeten gaan nadenken over het milieu, de opwarming van de aarde, het verdwijnen van
diersoorten, schone energie en ga zo maar verder.
Verandering begint bij jouzelf! Zelfs een kleine goede daad kan al grote gevolgen hebben,
op een positieve manier. Als je bijvoorbeeld het afval wat naast de prullenbak is gegooid in
het park even opruimt voorkom je dat
honden hier op gaan zitten kauwen of het
zelfs inslikken. Daarnaast ziet er het schoon
toch ook veel beter uit? Wist je dat het soms
wel jaren kan duren voordat een sigaret of
een stukje kauwgom helemaal weg is van de
straat?
Vandaag gaan de welpen naar het park om
wat afval op te ruimen en om meer te leren
over de verschillende soorten afval. Zo
spelen een potje smokkelaartje in het thema
van vervuilen en schoonmaken.
Brandersfeesten
Geen gewone opkomst vandaag op het clubhuis maar tijdens de feesten in de stad! Uit heel
Schiedam en Vlaardingen zijn scouts naar de koemarkt in Schiedam gekomen om samen te
socializen en ook weer potentiele nieuwe leden over scouting te kunnen vertellen.

Er zijn helaas nog veel mensen die geen idee hebben van wat scouting nou
eigenlijk inhoudt en die niet verder kijken dan het uniform. Wij zijn van mening
dat scouting juist heel erg leuk kan zijn, voor iedere leeftijd.
Iedere week organiseren de stafleden veelal uiteenlopende opkomsten. Lekker buiten
spelen, knopen, kaartlezen zijn misschien nog wel de bekendste maar verder werken we ook
in de thema’s Expressie, Gezondheid, Samenleving en Identiteit. Uiteraard wel in de vorm
van leuke spellen of creatieve opdrachten. En stiekem is het nog leerzaam ook.
Op dagen zoals de Brandersfeesten proberen wij als scouting dit over te brengen op de
andere mensen in de stad die geïnteresseerd zijn. En dat gaat de laatste jaren best goed!
Ook dit jaar hebben zich weer een aantal nieuwe welpen aangesloten bij onze troep, super
gezellig!
Oudste welpen weekend / overvliegen
Voor de oudste welpen van de troep wordt het binnenkort tijd om over te vliegen richting de
oudere leeftijdsgroep, de scouts. Hier gaan zij weer met nieuwe leeftijdsgenootjes op eigen
niveau verder met dingen leren over scouting en samenwerken. Natuurlijk mogen ze er nog
niet vandoor voordat het ‘Oudste-Welpen-Weekend’ is geweest! Op de vrijdagavond komen
de welpen een voor een binnen en leggen ze alvast de bedden klaar. Hierna gaan we samen
naar de stad om het avondeten te regelen, goede kook-skills zijn namelijk heel belangrijk als
je straks bij de scouts zit! Net als werken binnen een budget, wij als stafleden zouden ook
graag een lekker kreeftje lusten maar dan eten we morgen alleen droog brood bij het ontbijt.
Even goed afstemmen dus.
Na het uitgebreide falafel-diner is het tijd voor de dropping. Hier hadden de welpen al van
gehoord maar waar ze heen gaan, geeen idee….Een spannend autoritje later stapt iedereen
uit midden in een weiland. Loop dan maar eens terug naar huis. Na een paar subtiele hints
wordt de ontdekkingstocht gestart en na een tijdje wordt een gebouwtje herkent: ‘Ik weet
waar we zijn!’. Hierna wordt het een makkie (toch dames en heren?!). Twee en een half uur
later arriveren de welpen terug op de Lange Haven, net op tijd voor de regen. Daarna is het
wel weer mooi geweest.
Op zaterdagochtend mogen de oudste welpen zelf voor
staflid spelen, zij verzinnen vandaag de opkomst en
mogen ook zelf de groep proberen in toom te houden.
Hernieuwd respect voor de leiding Jakala, Ikki en Sona
werd op deze ochtend zeker gewonnen, want kinderen
doen toch vooral altijd maar waar ze zelf zin in hebben.
Er werd gekozen om meerdere kleine spelletjes te
spelen met de groep die de oudste welpen zelf in de
afgelopen jaren het allerleukst vonden. Al met al een
geslaagde opkomst met als afsluiting een traditionele
overvlieg-sessie met de scouts en ouders.
Jota-Joti
Een keer per jaar hebben we jota joti wat staat voor
Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet. Dat
houd in dat alle scouting leden over heel de wereld met
elkaar praten via de radio en het internet. Op 19 oktober
zijn we begonnen met de jota, de welpen hadden de zaterdag ochtend een posten ronden.

Ze werden verdeeld over drie groepen die omstebeurten solderen, chatten en zenden. Bij
het solderen gingen we een lampje solderen waarbij de welpen heel goed moesten opletten
of ze niet per ongeluk de spullen verkeerd solderen (of per ongeluk een vinger). Bij het
chatten mochten we praten met welpen via de computer, maar ze mochten ook een spelletje
via het chatten doen. En bij het zenden gingen we met zend amateur Rob praten met
andere scouts over de radio en met het speciale nato alfabet . en toen gingen we met z’n
alle het regio spel spelen, daarbij is de bedoeling dat iedere leeftijdsgroep een opdracht
doet.
Halloween
Nog niet alle soldeerprojectjes zijn klaar
na vorige week, is ook best moeilijk hoor.
Even snel een elektrisch systeempje in
elkaar zetten is niet niks. Vanochtend
maken we de projectjes af. De welpen die
al eerder klaar zijn mochten met Sona mee
op een geheimzinnige
missie…..boodschappen doen!
Maar…Wel leuke boodschappen, er
moeten namelijk nog ingrediënten
gehaald worden voor de Halloween
kookopdracht van vanochtend. Er wordt
gekozen om heksenhoedjes te maken met
de groep, even goed nadenken wat je daar voor nodig hebt. Met behulp van een goeie
stroopwafel, een ijshoorntje en glazuur kan wel een punthoed worden gemaakt. En voor de
versiering? Dropveters, oogjes, glitters, noem maar op! Op het clubhuis worden de
creatieve geesten opgestart en gaat iedereen aan de slag, met als resultaat hele diverse
heksenhoedjes. De ouders hebben hier wellicht weinig van meegekregen, voordat de
welpen om 12 uur de voordeur weer uitliepen was bijna alles al weggetoverd. (Yeah right)
Groetjes van de Welpen!
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Nieuws van de boomstam
Op vrijdagavond 6 december kwam de boomstam bijeen. De opkomst stond in het
teken van ‘Het perfecte plaatje’ (gejat van het televisieprogramma ;)).
Ieder groepje kreeg blad met onderwerpen en daar werden foto’s van gemaakt.
Creativiteit werd beloond! De jury omkopen mocht ook.
Zie hieronder het resultaat.

Het mag duidelijk zijn,
dit is reflectie!

Aaaaaah! Dat is schrikken:
een vreemde in je uniform!

Wat komt daar voorbij?????
Het is de überscout!

Raad de plaat!
Welk onderwerp hoort bij
welke foto?
Kinderboerderij
In de lift
Stofwisseling

Crazy 88
Sanne en Britt waren ontzettend enthousiast over het organiseren van een Crazy 88
opkomst, dus zo gezegd, zo gedaan. Het resultaat
waren heel veel leuke foto’s en filmpjes (die helaasch
niet in het Groene Blad kunnen) waarop onder andere
te zien was hoe Calvin, Jona en Jeremy over een brug
kruipen, 1 minuut een boom knuffelen, elkaar in het
gezicht slaan, een koprol maken in de Dirk, dansen in
het openbaar en vrijwillig met een BH aan midden op
een rotonde staan.
Brandersfeesten
Dit jaar hebben we de Brandersfeesten groots
aangepakt. We hebben alle andere stamgroepen uit
Schiedam uitgenodigd om het bij ons te komen vieren.
Zoals verwacht werd dat ontzettend gezellig! Het aantal
Bacardi-Cola’s dat Casper op had waren niet op twee
handen te tellen (nee echt, Julie heeft het bijgehouden
tot 13...) Bij het opruimen kwam Britt erachter dat haar
huissleutels meegenomen waren door iemand van een
andere groep. Ze wacht nog steeds op het biertje dat ze
van diegene krijgt...

Geocachen
Deze geocache opkomst zijn we op zoek
gegaan naar biggetjes. Na een zware
tocht en wat ruzie met een Knex doosje
is Jeremy naar de stam overgevlogen.
Welkom Jeremy!
Hobby
Bij deze editie van de hobby opkomst
hebben we veel verschillende
onderwerpen voorbij zien komen.

Jasper heeft een ontzettend professionele presentatie
gehouden over zijn grootste hobby: bier. Calvin heeft
ons verteld over hoe een Smash toernooi nou precies in
elkaar steekt. Britt heeft ons wat verteld over het
roverscoutprogramma waar we met een groot deel van
de stam aan mee gaan doen. Caspers bijdrage was
zoals gewoonlijk een teleurstelling. En Julie heeft de
opkomst afgesloten met wat puzzeltjes.
Jota
Jeremy heeft het goed naar zijn zin gehad.
Calvins verjaardag
We hebben lekker met z’n allen sushi gegeten bij Mazu. Het was heel gezellig en iedereen
had het naar z’n zin. Er was verrassend genoeg deze keer weinig rommel gemaakt met alle
sojasaus en wasabi aangezien een bepaald persoon er niet meer was.
Sinterklaas
Julie van de Jan van Hoofstam was een
beetje klaar
Met het dobbelspel spelen dit jaar
Dus eerst dacht Jona: we spelen Lingo
Maar uiteindelijk werd het toch Bingo!
Voor de grote strijd hebben we een
feestmaal gegeten: klassiek gourmet.
Iedereen had wat lekkers meegenomen,
behalve Casper. Die was het weer
vergeten, maar hij heeft het goed
gemaakt door frietjes te halen. Toen begon de heftige Bingo strijd om o.a. wasknijpers,
magnetisch plakband, hyacinten, een kerstonderbroek, handboeien en een lichtgevend
spookje, en is iedereen tevreden naar huis gegaan! We hadden een ontzettend gezellige
avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Maar wel pas weer over een jaar.
Coming up:
Naast al deze leuke opkomsten
hebben we ook nog gewerkt aan
een pubquiz. Hiernaast staat de
officiële uitnodiging, we hopen
jullie natuurlijk allemaal te zien!
Belangrijk zijn de namen van je
teamgenoten en jullie teamnaam!
Tot dan!
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Bever-doe-dag
Nieuwjaars borrel
vrijwilligers
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