→ Veel kerstpuzzels
→ Lang explorers verhaal
→ Leve onze vrijwilligers!
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Jeetje wat kijken we terug op een bizar jaar. Wereldwijde maatregelen,
twee lockdowns, opnieuw strengere regels, geen knuffels, aanrakingen,
live contacten, evenementen en vrienden om je heen…
Het was schakelen, uitproberen, voorzichtig zijn, gezond blijven, vallen en weer
opstaan. Maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Iedereen zat in hetzelfde schuitje,
ondanks dat dat op een ander adres was. Samen staan we sterk! En uiteindelijk komt
alles goed.
Godzijdank is daar internet, dat alles en iedereen verbond en betrokken hield. Zo
zochten we daar nieuwe creatieve uithoeken op, van gezamenlijke spellen, interactieve
speurtochten, voorwerpenbingo’s, livestreams, ZOOM vergaderingen, digitale
opkomsten en ga zo maar door. We zijn duidelijk niet te stoppen en maken er het
beste van! Samen, op afstand. Zo was het toch nog een mooi scoutingjaar.
Uiteindelijk komt alles goed. Herhaal maar. Geloof er in. Blijf plezier hebben en blijf
gezond! Fijne kerstdagen en hopelijk een ‘normaler’ 2021 gewenst!

Jammer genoeg waren we vorige keer te laat met het inleveren van ons kampverslag, maar we willen
jullie toch niet onthouden van een kleine impressie van wat we gedaan hebben:

Iedereen was er weer klaar voor om het nieuwe seizoen te beginnen. Ondanks alle maatregelen
kunnen we gelukkig nog steeds onze opkomsten gezellig samen met elkaar laten plaatsvinden.
Ja, wat doen we doen eigenlijk al die vrijdagavonden?
Just dance
De eerste opkomst van het seizoen heeft Emma een “Just Dance”-opkomst georganiseerd. Dat ging
natuurlijk geweldig, vooral bij de begeleiding, maar die hadden wel heel veel ondersteuning van Mila’s
prachtige zangkunsten.
Fiets speurtocht
De stam had voor ons een leuke speurtocht op
de fiets door Schiedam georganiseerd. Het ging
heel soepel van start, we gingen via een illegale
weg naar de korenbeurs. Het begon helaas heel
erg hard te regenen dus de opkomst is letterlijk
en figuurlijk in het water gevallen.

Smoothie
Tobias heeft een smoothie-opkomst georganiseerd. Tijdens deze opkomst moesten Noud, Mila en
Luka allemaal opdrachten doen tegen Yanko, Edwin en Marcel. Er moest bijvoorbeeld een stoel zo
snel mogelijk een rondje om de haven gebracht worden zonder de stoel direct aan te raken. De
winnaar kreeg een lekker ingrediënt voor de smoothie en de verliezers kregen een vies ingrediënt.
Aan het eind moest elk team zijn smoothie opdrinken.
Filmmarathon
Op een zaterdagavond hebben we een filmavond gehouden. We hebben de films After, Dark Knight,
Fast and Furious 7, The Millers en 2012 gekeken. Jona vond het erg leuk om Mila wakker te maken
door water in haar gezicht te gooien. We hebben met z’n allen wel heel erg gezellig gehad en Noud
had veel lekkere snacks gebracht om te eten.
Foto’s maken

Bakken met Emma
We hebben die opkomst een red velvet cake gemaakt en aardbeien gedipt in de
chocolade. We gingen eerst beginnen aan de red velvet cake. Mila was heel
enthousiast en wilde het liefst het beslag helemaal zelf maken. Toen de cake in
de oven was, gingen Mila en Tobias verder met de crème
voor de tussenlaag en gingen Emma, Yanko, Jona de
chocolade alvast smelten en de aardbeien erin dopen. We hadden hoge
verwachtingen van de aardbeien in de chocolade, maar we werden een beetje
teleurgesteld. Vlak voor de taart klaar was gingen we het fondant plat maken.
Toen de taart klaar was ging Emma de taart versieren. Het werd een lapjestaart
met Mickey Mouse erop.

Casino
Bij de explorers is na het zijn van de praeses de meeste prestigieuze titel het zijn van de Poker
Kampioen. Op deze avond hebben we gekeken wie het beste pokerface heeft. Na een spannende
avond spelen is Mila bekroond als Poker Kampioen.
Pakjesavond
Bij de explorers hebben we een hele creatieve manier van sinterklaas
gevierd. We hebben namelijk het grote dobbelspel gespeeld en het was
ontzettend gezellig.
Groetjes van alle explorers en begeleiding.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig, vrolijk,
voorspoedig, gezond en liefdevol 2021!
Jota-Joti
De JOTA-JOTI bestond dit jaar uit twee aparte dagen zonder overnachting, dus vrijdagavond hadden
we een gezellige opkomst gehad waar we gingen solderen en waar iedereen aanwezig was.
Zaterdagavond was het tweede deel van de JOTA-JOTI, toen werd er gezonden en gechat. Emma
heeft met het zenden een date met bakker bram geregeld, hij heeft haar later nog wat lekkere
receptjes voor brood opgestuurd. En Noud is erachter gekomen dat hij altijd een verborgen liefde voor
krentenbollen had.
Hier het bericht van Bram en wat recepten.

Beste Emma,
In bakkerijen werken we altijd met procenten. Dat is handig, want dan kan je een deeg zo groot of
klein maken als je zelf wilt.
Ook is de bloem altijd 100% samen. Dus als je maar één bloemsoort
hebt is het direct 100%, maar als je bijvoorbeeld een mix van
volkorenmeel en witte bloem hebt, kan je 60% volkoren en 40% bloem
hebben, maar dit samen is dus altijd 100%
Gist is altijd verse gist. Deze zijn in blokjes van Bruggeman te koop bij de
Jumbo, in de koeling bij de ‘verse’ afbakcroissantjes uit zo’n blik wat je
open kan draaien, om er zelf croissantjes van te rollen. Het zijn
vierkantje blokjes, met een blauw papiertje eromheen.
Verder moet je altijd water uit de koelkast pakken. Stevig kneden! Hoe
beter je kneedt, hoe een beter netwerk er in het deeg bevindt, waardoor
het brood beter zal rijzen, en lekkerder zal smaken!
Ik hoop dat je er iets aan hebt, en als je iets gemaakt hebt (of het nu
gelukt is of niet), stuur mij dan even een mailtje met de foto ervan, vind
ik echt superleuk!
Groetjes,
Bram

Hier weer een stukje van de scouts wat ze de afgelopen weken
gedaan en beleefd hebben.
We hebben met de scouts een kettingreactie gemaakt met zand en
lucifers. Hierbij was het de bedoeling om een landschap met zand
te maken met een ophoging een bruggetje en daarna worden er
allemaal lucifers zo dicht mogelijk bij elkaar gezet moeten worden
om een kettingreactie te kunnen maken. Uiteindelijk hebben we de
lucifers aangestoken. Als ze allemaal in de vlam gingen, was de
kettingreactie gelukt.
We hebben nog JOTA-JOTI
gehad op een corona-proof manier.
Dit was helaas niet met de hele groep. Wij draaide op
vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 waar we een posten spel
deden waarbij de onderdelen zenden, chatten, solderen en
een portospel waren. Op zaterdag hadden we ook nog een
moment om te komen, om de rondes af te maken. Ook daar
hadden ze de mogelijkheid tot zenden, chatten en solderen.
Ondanks dat het allemaal anders was dit jaar toch een hele
geslaagde JOTA-JOTI.

De scouts hebben ook nog sinterklaas gevierd. Hierbij werd gekeken naar hoe je een Piet wordt. We
begonnen met een warming up met pietengymnastiek, waarbij werd gekeken of ze goed over de
daken konden lopen en cadeautjes door de schoorsteen konden gooien met hindernissen. Verder
hebben ze een heerlijke speculaaspop kunnen versieren met glazuur en allerlei lekkere strooisels. Er
werden mooie creaties gemaakt, en er was een pakjeskamer waar je van oude kartonnen doosjes iets
nieuws kon maken en daarna in te pakken als cadeautjes. Verder werden de scouts nog verwend met
een cadeautje: ze kregen materiaal om een fluitkoord mee te knopen. Daar zijn we nu met zijn allen
aan begonnen en zullen zien wat de eindresultaten zullen zijn.
Tot de volgende keer!
De scouts

.

Hallo allemaal!
Omdat groepsactiviteiten er dit jaar niet in hebben gezeten, zijn we na de zomervakantie begonnen
met een groepsproject. Op vrijdagavond waren de oudere speltakken begonnen aan een mozaïek
kunstwerk. Wij mochten hier op zaterdagochtend verder aan werken, en dan zouden de welpen hem
later die ochtend afmaken. Ook was er nog tijd voor de kinderen om een eigen mozaïek te maken.
Toen we hiermee klaar waren, hielpen de bevers met het voorbereiden van een fotoroute voor hun
ouders. Er was geen grote seizoensopening voor ouders, maar we hadden in het lokaal foto's
opgehangen waar de ouders langs konden lopen.
Om de looproute veilig te houden hebben de bevers
ook een pijlenroute uitgeknipt voor op de grond,
waardoor alles goed verliep. Het mozaïekwerk is
uiteindelijk heel mooi geworden en is nu te
bewonderen in de gang van het gebouw.
De tweede week was het heerlijk weer, dus
vertrokken we naar het park voor een echte
klassieke scoutingactiviteit: kampvuur maken. Eerst
bespraken we vuurveiligheid: hoe maak je een vuur
uit, hoe loop je om het kampvuur heen, etc. Toen
iedereen de regels weer wist, mochten ze zelf
takjes gaan zoeken om het vuur mee aan te maken.
Bas stak het aan terwijl de kinderen hun popcorn
kwamen halen. Die konden ze dan zelf poppen
boven het kampvuur. Nadat alle popcorn in onze
buikjes was verdwenen was er nog tijd voor een
paar spelletjes weerwolven voordat we het vuur
weer veilig uitmaakten.
De bevers waren weer welkom bij de interactieve squashbaan van Hermes dvs. Hier komen er
spelletjes op de muur te staan die je speelt door ballen tegen de muur aan de gooien. Na lekker veel
te hebben bewogen, en een hoop drinkpauzes, kwamen we moe maar voldaan terug op het gebouw.
Na het sporten van de week ervoor, konden we deze week wel weer iets ongezonds doen: bakken! De
bevers mochten zelf de appels snijden en de deegvormpjes vullen voor de mini-appeltaartjes. Terwijl
deze in de oven stonden te bakken konden we de cupcakes mooi versieren met fondant. De taartjes
en cakejes mochten de kinderen mee naar huis nemen, we hopen dat ze lekker smaakten.
Voor hun laatste opkomst mochten de overvliegende
bevers een speurtocht uitzettten voor de andere
bevers. Gewapend met stoepkrijt vertrokken ze naar
buiten om met pijlen een route uit te zetten. In
afwachting van hun terugkeer, maakten de anderen
kinderen hun eigen bordspel. De leiding tekende de
route uit op het speelbord, hierna kreeg iedereen
een stukje op te versieren en de vakjes uit te zetten.
Toen de oudere kinderen terug waren, mochten zij
een bordspel maken terwijl de rest hun speurtocht
liep. Overvliegen deden we iets anders dit jaar: de
kinderen liepen over een touwbrug tussen twee
bomen.

Halverwege werden ze opgewacht door de welpenleiding, en vanaf dat moment
waren ze geen bevers meer maar welpen.
De JOTA-JOTI verliep dit jaar ook iets anders dan we gewend zijn, maar dat mocht de pret niet
drukken! Ons thema was oud tegen nieuw. Het eerste deel van de dag waren we begin met oude
technieken, het tweede deel met nieuwe technieken. Om de dag te beginnen zijn we bij Rob geweest,
onze zendamateur, helemaal boven in het gebouw. Hier hebben we met andere groepen gepraat via
de radio. Terug in het beverlokaal hebben we enveloppen gevouwen en geleerd over briefpost, wat
veel langer duurt dan een mailtje of whatsappje sturen. Voor in de enveloppen hebben we
polaroidfoto’s gemaakt. Een postzegel erop en de brieven waren klaar om verstuurd te worden. Hierna
hebben we verstoppertje gespeeld met portofoons en geseind met kleuren. Ook hebben we een
speurtocht gelopen met kompas. Halverwege de speurtocht wisselden we van oude naar nieuwe
technieken en gebruikten we Google Maps om de weg terug naar het gebouw te vinden. Na de lunch
stonden ons nog meer nieuwe technieken te wachten, zoals een emoji-puzzel en apps als facetime.
We hebben allemaal een hoop geleerd over hoe veel er veranderd is en op welke manieren je allemaal
kunt communiceren.
Samen met de welpen hebben we een bioscoop
georganiseerd. Bij binnenkomst moesten de
kinderen eerst een kaartje en hun
consumptiemuntjes ophalen. Op het kaartje stond
hun rij en stoelnummer waarmee ze in de grote
zaal hun stoel konden vinden. Daar keken we op
het grote scherm de film SING. In de pauze konden
de kinderen hun consumptiemuntjes omwisselen
voor popcorn en iets te drinken. Gelukkig viel de
film goed in de smaak.
Ondanks dat kerst nog ver weg was, hebben de
bevers kerstkaarten gemaakt. Niet voor zichzelf,
maar voor eenzame ouderen. Deze hebben we
opgestuurd naar de ANBO, die ze in december
verspreid onder eenzame ouderen. De bevers
hebben erg goed hun best gedaan, en we hopen dat we er iemand blij mee hebben kunnen maken.
Ook hebben we dit jaar nog tijd gehad voor een badge:
de professor Plof badge. Plof doet graag proefjes in zijn
lab, en weet daarom ook veel over veiligheid en EHBO. Bij
de eerste opkomst hebben we verkeersbordenbingo
gespeeld en geleerd wat de verkeersborden betekenen.
Voor de tweede opkomst hadden we een veiligheidsbordspel. Als je op een blauw vakje kwam was je veilig,
maar als je op een rood vakje kwam was er een ongeluk
gebeurd. Als je goed wist uit te leggen hoe je het
probleem zou oplossen, mocht je weer verder. Ook
hebben we verbandjes aangelegd bij gewonde knuffels,
die dankzij de hulp van de bevers weer helemaal beter
zijn geworden.
Nu we wisten hoe we dit veilig konden doen, konden we
voor de laatste prof Plof opkomst proefjes doen!

Er waren er een hele hoop om uit te proberen. We konden een lavalamp maken, een
vulkaanuitbarsting namaken, een marshmallow (of vijf) in de magnetron doen en nog veel meer. Aan
het einde van de opkomst had iedereen zijn badge verdiend.
Op vijf december moesten we natuurlijk iets in
Sinterklaas thema doen. Dus zijn we de opkomst
begonnen met kruidnootjes bakken. Terwijl deze in
de oven zaten deden we in de grote zaal een Pietenparcours. De bevers moesten het parcours aflopen
en onderweg alle cadeautjes verzamelen. Het team
dat dit het snelste deed had gewonnen.
Nu Sinterklaas er weer op zat, konden we voor ons
zelf versiering voor de feestdagen maken. De bevers
hebben mooie kransen en slingers gemaakt. Ook
hebben we kerstballenbingo gespeeld, wie als eerste
al zijn kerstballen had ingekleurd, was de winnaar.
We kijken uit naar alle nieuwe avonturen in 2021!
Groetjes Bas, Keet, Sterre en Rebbel.
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Oud-hollandse spelletjes
Een echt postenspel spelen, dat was alweer
even geleden. De afgelopen tijd hebben wij
veel nieuwe welpen mogen verwelkomen in
onze Schiedamse horde, zowel vanaf de bevers
als van buiten! Het was dus tijd voor een goed
staaltje teambuilding met alle nieuwe gezichten
in de groep. Hoe beter dan met een paar goeie
ouwe spellen uit de tijd van ‘toen geluk nog
heel gewoon was’. De knikkerbaan, de sjoelbak
en de moderne variant van de houten
bouwblokken, alles kwam voorbij. Alles met een
link naar het sinterklaasfeest, sommige iets
duidelijker dan de andere. (Zoveel zelfreflectie
hebben we dan ook wel weer).
Allereerst: bouw een brug naar het dak van de
oud-hollandse rijtjeshuizen zodat de sint makkelijk
naar boven kan lopen. Waarom een brug vraag je?
Nou, Sona kreeg tot haar spijt te horen dat het
paard van Sinterklaas tegenwoordig geen Amerigo
meer heet maar gewoon met een soort werkwoord
als naam door het leven gaat, dus als men
diezelfde logica gebruikt kan men ook gewoon
stellen dat Sinterklaas met houten bruggen op
daken komt vanaf vandaag. Daarnaast is Sona ook
altijd op zoek naar de Civiel Ingenieur of
bouwkundige in spee, maar dat even als sidenote.
De knikkerbaan, een daverend succes. Een onverwacht succes. Een experiment. Hoeveel knikkers
kunnen er tegelijk door de knikkerbaan en hoeveel punten kan je scoren? Conclusie: het maakte
vreselijk veel herrie. Daar willen we het graag bij laten. Al moet je natuurlijk wel iets overhebben voor
de wetenschap.
Dat sjoelen dé nieuwe hobby van Jacala zou worden, had niemand
verwacht. Zij damstenen, ik bedoel sjoelstenen, tartte de wet der
zwaartekracht en vlogen over de schotjes heen in de vakjes, dat
telt toch ook gewoon?
Kerstkaarten maken
Kerst is nog niet zo dichtbij maar toch werken we vandaag al aan
onze eigen kerstkaarten. Deze kaarten zijn speciaal voor ouderen
die deze winterdagen wel een extra oppepper kunnen gebruiken.
Alle gemaakte kaarten worden verzameld op een centraal punt in
Nederland en vervolgens verzonden naar allemaal mensen in
Nederland.

Gek was het wel een beetje, wat schrijf je nu op een kaart die bestemd is voor
iemand die je niet kent? Er werden veel creatieve oplossingen gevonden: sommigen schreven iets
over waar de kaart vandaan kwam (scouting) of iets over wie zij zelf waren. Ook werden er mooie
tekeningen bij gemaakt.
Knopen/Pionieren
Het regent buiten. Dus we gaan weer oefenen met
knopen. Klinkt logisch toch? Eerst hebben we de
scouting knopen weer eens herhaald, hoe gingen de
platte knoop en de achtknoop ook alweer? Welpen die al
iets meer doorgewinterd waren in onze horde zijn nog
aan de slag gegaan met de mastworp en de slipsteek.
Veel nieuwe welpen hebben hun eerste knopen leren
leggen, een goede prestatie! Alleen nu moet je ze nog
blijven onthouden…Daar hadden de oudere welpen ook
nog best een beetje moeite mee af en toe.
Een week later waren velen de mastworp dan ook
alweer vergeten, die gaan we dus nog even oefenen. Na
een korte opfrissessie gingen de nesten aan de start
met het bouwen van hun eigen keuken.
In het welpenlokaal.
Waren de bevers in het lokaal onder ons iets minder blij
mee.
Anyhow,
we weten
nu hoe we een driepoot kunnen pionieren! Hoe dit
precies een keuken moet worden was alleen nog niet
helemaal duidelijk: er was helemaal nog geen aansluiting
voor het water en het gasfornuis? En waar moeten we
allemaal gaan zitten, op de driepoten?
U hoort het al, er is nog wat werk aan de winkel.
Optische illusies
Deze zaterdag zijn we met zijn allen naar het sterrenbos
gegaan om te krijten. We hebben met de Welpen speciale dingen gekrijt. Zodat het lijkt dat het echt
is wat we hebben gekrijt zoals bijvoorbeeld een boomhut.

Piramides
We hebben tijdens de opkomst een gebouw gemaakt wat op de 7 wereldwonderen lijst staat. De
welbekende piramides in Egypte. Met een speciale lijm van water en bloem konden wij de
suikerklontjes aan elkaar plakken waardoor ze niet uit elkaar zouden vallen als er een klein beetje
beweging was. Nadat we de piramides klaar waren (wat waarschijnlijk minder lang duurden dan de
originele bouw van de piramides). Zijn we begonnen met de bewoners van de piramides te knutselen
voordat het mummies waren…

Bioscoop
Zaterdag hadden we speciale opkomst, we zijn naar onze eigen bioscoop in de grote zaal gegaan. Na
binnenkomst kregen ze tickets en tegoedbonnen om naar de film Sing te gaan. In de pauzes mochten
ze de tegoedbonnen inruilen voor een bakje popcorn en een bekertje limonade zoals in een echte
bioscoop!
Groetjes van de welpen

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

De
lopen we volgend jaar weer. Maar om jullie scherp te houden hebben we een kerst
bingokaart gemaakt. Normaal gesproken verdien je hier tijdbonussen mee. Die
kunnen we nu niet uitdelen. We willen de winnaars wel belonen met een mooie prijs.
Daarbij kijken we naar originaliteit en inzet. Hoe meer moeite je doet voor de voorwerpen des te meer
indruk je maakt. We hopen wel dat deze bingokaart aanzet tot een lekkere wandeling buiten. Buiten zal je
een heleboel voorwerpen kunnen vinden. Zo train je stiekem voor de komende GOH van 2021.
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Maretak

Mastworp

Glitters

Schaap

Kabouter

Paraplu

Zwaluw

Laarzen

Kerstkrans

Windmolen

Konijn

Pissebed

Sneeuw

Kerstman

Vos

Kerstboom

Roofvogel

Oliebol

(arren) Slee

Hert

Vreugdevuur

Paard en
wagen

Vallende ster

Ezel

Among Us

Maak foto’s van jezelf met je groepsdas en de ‘voorwerpen’ en maak hier een mooie fotocollage van.
Eigen knutselwerk, fotobewerking en internet zijn niet toegestaan om met je voorwerpen op de foto te
staan. De collage kan je tot 25 januari 2021 sturen naar goh@scoutingflg.nl. Veel Plezier!

Vul de kerst sudoku in met de overgebleven plaatjes links.
In elke rij, kolom en vak mag het plaatje maar 1 keer voorkomen.

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

Kerst coördinaten
Vul het veld met de juiste kleur in de omschreven vakjes.

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door:

