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Goh! Wat is er weer allemaal veel gebeurd de afgelopen tijd.
Maatregelen zijn versoepeld en weer aangescherpt. Gelukkig
Is er in de tussentijd flink gescout bij onze groep. We hebben een
Hele hoop fysieke opkomsten gehad, een geweldige Gezellige
Oriëntatie Hike gelopen, gelasergamed en nog veel meer!
Benieuwd geworden? Lees dan snel alles!
Binnenkort gaan we ook alvast de kerstvakantie in, waar we natuurlijk zoals gebruikelijk
geen opkomsten in hebben, maar we wensen je natuurlijk wel alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar. Hopelijk zien we jullie dan ook weer!

Goh wat was het een mooie dag voor een hike. 19 teams, puzzelen, kaartlezen, 11 tot meer dan 30 km,
rugzak, knutselpost,

. De gezellige oriëntatie hike in Oisterwijk-Boxtel is gewonnen door de

bitterballetjes, miniloempia’s en de doorstappers! Gefeliciteerd!

Tijdens de Goh was er natuurlijk weer een knutselpost. Deze keer kon je bosmateriaal weer levend maken.
Iedereen heeft zijn best gedaan om er mooie tafereeltjes van te maken. Kijk maar naar het resultaat!

Beste GOH vrienden.
Even voorstellen: wij zijn de Bitterballetjes, Max en Marco (D)
Annemieke en Jan (NL) Lentjes, categorie A.
Eindelijk was het dan weer zover, we mochten weer op pad.
Na een dik uur rijden (3 uur vanuit Laer (D)) zijn we aangekomen bij
het startpunt in Oisterwijk.
Het was weer leuk en gezellig om bekenden en nieuwelingen te
ontmoeten. Voor Max was alles nieuw en spannend, hij deed voor de
eerste keer mee.
Nadat we iets hadden gedronken en naar de uitleg hebben geluisterd
zijn we begonnen de route in elkaar te puzzelen. Daarna mochten we
op pad. We hebben ook gelijk gekeken of we al een paar dingen van
de Bingo kaart konden fotograferen. We hadden geluk, in het
restaurant lag al een pompoen en op de parkeerplaats liep een meisje met laarzen aan. Die mochten we
ook fotograferen . Erik had een paraplu aan zijn tas hangen, hadden we die ook gelijk. Dat begon goed,
op naar de eerste post!
De eerste post voor ons is de mysterie-post een
kapelletje dicht bij het beginpunt. We hadden een tip
gekregen van een man op de parkeerplaats. Vandaar
zijn we naar het theater gelopen en nog andere posten
en op weg naar de eerste bemande post. Hier hebben
we een heerlijke warme soep gekregen en wat lekkers
gegeten wat we zelf in onze rugzak meegenomen
hebben. Nadat onze rusttijd erop zat, gingen we weer
snel op pad.

Ondertussen ook goed opletten, wat we allemaal nodig
hadden voor bingo, zoals een egel, paard en wagen,
rode paddenstoel en nog veel meer. Bij de tweede
bemande post, hebben we lekkere warme chocomel
gedronken en moesten we nog een opdracht uitvoeren.
De opdracht was: “een tafereeltje maken met
natuurlijkmateriaal, back to life”. We hebben van een
dennenappel een auto met een aanhanger gemaakt, en
een klein kampvuurtje aangestoken.

Nu weer vlug verder zodat we voor het donker binnen zouden zijn.
Johan en Thijmen (team op den Brouw) hadden dezelfde route uitgezocht en liepen het laatste stukje
gezellig met ons mee. De laatste loodjes waren wel zwaar. Max en Thijmen waren blij dat ze binnen waren.
Eenmaal binnen was het echt spannend. Max was niet bij Joost weg te slaan, om te kijken of Joost wel eerlijk
de punten aan het verdelen was.
Gelukkig was er ook nog tijd om even een beetje wat
spelen, gezellig wat te kletsen en daarna lekker met
z’n allen wat eten. De kookstaf heeft lekkere dingen
gehaald, nasi, bami of frietjes met een frikandel.
Uiteindelijk was het tijd voor het spannendste deel
van de dag, een groot kampvuur met de uitslag. En
ja HOOOR, wij waren de winnaars van onze
categorie A, echt cool. Max heeft de trofee de
volgende dag gelijk op school laten zien. Nu hangt
hij in z’n kamer in Laer in Duitsland. Het was heel
leuk en gezellig. Bedankt voor de organisatie en de
leuke route. We kijken uit naar volgend jaar.
Groetjes van de Bitterballetjes
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We verzamelden bij het startpunt, Café Meneer van Eijck in Oisterwijk,
verstopt in de bossen. Het kwam ons bekend voor, hier waren we al eens
geweest.
Onder het genot van een kopje koffie, warme chocomel en veel cola
hebben we hier de kaart in elkaar geknutseld. De kaart was extra
verwarrend gemaakt maar gelukkig hadden we dat door …!
Zodra het mocht gingen we op pad, met hoge snelheid en de soepelheid
van jachtluipaarden, maar wel de andere kant op als die vorige keer, het
zou dus toch een andere tocht worden.
Al rondkijkend naar aanwijzingen voor de bingokaart liepen we al snel
weer alleen zonder volgers. We hadden zelfs tijd voor een
dansvoorstelling in het openluchttheater en spelen in het bos.

We wandelden over de Kampinase Heide en met
het weer op deze dag zat het wel goed. Er waren
enkele spetters regen maar voor de reast was het
goed weer, een beetje fris maar wel lekker!
Bij de soeppost aangekomen hadden we al aardig
wat posten gehad en hebben we rustig aan bijna
een uurtje gechilled, met lekkere soep van het
keukenteam Monique en Joyce, en hier kregen we
een kleine puzzel. Er kwam een plaatje uit van een
schattig hertje … waar slaat dat nou weer op?

Van hier uit gingen we jagen op de verplichte posten en
de bonus posten; met het tactische inzicht van Cora
hadden we ze allemaal gevonden. Daarna kwamen we
eindelijk bij de chocomelpost: hier gingen we wederom
effe lekker chillen met warme (of koude) chocomel en
ook knutselen: eikelmannetjes, bosdieren en
kastanjevliegen, hahaha. Bij het verlaten van deze chillplek zagen we het bord … met het hertje en jawel, weer
hadden we een bonuspunt verdiend!

Het was ondertussen al middag geworden en we hadden nog steeds een flink tempo in onze voeten.
Om de bingokaart vol te krijgen zochten we nog enkele rare dieren en dingen zoals een jager en eekhoorns
… dus zochten we een supermarkt (logisch!) om de laatste plaatjes te vangen.
Yeah, de bingokaart was bijna helemaal vol!
We waren toen al in Boxtel en hadden een klein beetje hiervoor omgelopen maar we hadden nog wel een
sprintje in onze benen om de eindstreep te halen. Dat was bij Scouting Boxtel, langs het treinspoor, waar we
werden ontvangen door de organisatie van de GOH.
Er waren al flink wat teams binnen. Zoals altijd gingen we ‘s avonds lekker met z’n allen eten, Chinees en
friet, en het ging (bijna) schoon op. Het regende nog een beetje maar bij de kampvuurplaats leek het droog
en het was in ieder geval lekker warm. Daar werden de badges uitgereikt aan de mensen die voor de vijfde
keer meeliepen en per categorie de uitslag bekend gemaakt. Wij waren de gelukkige winnaars van categorie
B!!
Groeten Myrthe en Arnaud
Foto’s: Team Mini-loempia’s, Elfenbankje, bosmeertje, knutsel Mini-loempia’s, Yorick z’n voet vermorzelt de
vlieg …

Hoi welpen,
De laatste maanden zijn we weer erg druk bezig geweest met allerlei leuke activiteiten! De kou heeft
langzaam ingetreden, maar daar laten echte scouts zich natuurlijk niet door tegenhouden. Hieronder staan
een aantal van de leukste opkomsten nog eens opgesomd:
Broodjes bakken boven het kampvuur
Vandaag begeleide Phao ons naar de plantage met een grote kar vol spullen. Eenmaal aangekomen werden
de opstellingen uitgestald en kregen we de opdracht om in twee teams een vuurtje te stoken. Vorig jaar
hadden we dit ook geprobeerd, toen was het nog zo lastig. Harde wind en nat hout maakte het ons toen te
lastig, daarom waren we vandaag een stuk beter voorbereid. Al snel kregen beide teams het vuurtje
brandende en konden we doorgaan naar het volgende onderdeel: broodjes bakken! Even was iedereen
verbaasd dat er niet de gebruikelijk marshmallows uit de tas kwamen maar witte pistoletjes maar uiteindelijk
bleek dat dit ook wel lekker was, zeker met een goede dosis hagelslag erop.
Halloween koken
Toen de leiding de deur van de Lange Haven opendeed, kwamen er allerlei vreemde wezens binnen: een
vampier, een weerwolf, een bloederige nurse en een astronaut. De activiteit van vandaag had alles te maken
met spooky gerechtjes maken. Zoals ook op de foto’s te zien is hebben we onder andere een pompoen
gemaakt van een mandarijntje, Frankensteins monster van een kiwi en een mummie van een knakworstje en
bladerdeeg. De resultaten waren erg goed en we hebben met z’n alle in sfeer genoten van alle lekkernijen.
Lasergamen
Deze week was het tijd voor actie! De scouts hadden voor ons een tof lasergame parcours laten staan, waar
onze welpen maar wat graag gebruik van wilden maken! Na een korte uitleg van de laserpistolen konden
we aan de slag. Eerst werd er maar lukraak om zich heen geschoten met de laser lichtjes, maar al snel
werden er ook betere tactieken besproken en werd het spel een stuk interessanter. Jacala, Phao en Mor
hebben uiteindelijk zelfs nog een Cowboy Stand off gedaan.
Hutten bouwen
Als een goede welp moet je natuurlijk mooie hutten kunnen bouwen. De perfecte hut is niet alleen mooi
maar ook stevig en kan tegen een regenbuitje. Dat gingen we vandaag eens testen! Nadat de hutten waren
gebouwd kwam er een onbekende hazard binnen: een echte Jacala dinosaurus! Deze dino had een
regenbui uit het regenwoud met zich meegenomen en begon overal vernielingen aan te richten. Veel van
de hutten bleken toch best goed bestand tegen de regen, de wind en uiteraard: dino’s.
Groetjes! Ikki, Jacala, Sona, Phao, Mor
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Hoi allemaal!
De bevers hebben alweer veel nieuwe avonturen
beleefd in het nieuwe scoutingjaar!
In september begonnen we weer met wat
buitenopkomsten, om nog te genieten van het
mooie weer. We hebben speurtochten gelopen en
lekker spelletjes gedaan in het park.
Voor de Jota-Joti waren de bevers ook van de
partij! Het thema was 'kleur de wereld', dus we
hebben een wereldreis gemaakt. Iedere bever had
een wereldkaartje. Voor ieder continent deden we
een spel, en als we dat succesvol hadden gedaan
mochten we dat continent inkleuren op ons kaartje.
Zo hebben we ijs gegeten op Antarctica, de
Chinese muur nagebouwd in Azië en levend-dieren-memorie gespeeld in Afrika. Ook hebben we geluncht
met de andere speltakken, gekeken bij het zenden en een kleuren-tocht gelopen.
In november hebben de bevers hard
gewerkt aan hun Rozemarijn-badge.
Rozemarijn is een van de inwoners van
Hotsjitonia. Ze houdt erg van koken, maar
weet ook veel over eten en gezondheid. De
eerst week hebben we wat spelletjes gedaan
die ons aan het denken zetten over eten.
We deden bijvoorbeeld vies en lekker, maar
ook een variatie hierop met gezond of
ongezond. Dit bleek nog wel moeilijk. Een
patatje is van aardappel gemaakt, en dat is
gezond, is patat dan ook gezond? En kersen
zijn gezond, is kersentaart dan ook gezond?
Het bleek nog niet zo makkelijk om in te
schatten wat er nou gezond was en wat niet.
Hierna hebben we nog wat dingen blind geproefd. De bevers bleken goed in staat de smaken te herkennen,
zonder het eten te kunnen zien.
De tweede week moest er natuurlijk ook zelf iets gekookt worden. De bevers hebben zelf speculaasjes
gebakken. Om te beginnen moesten we alle ingrediënten afwegen met een weegschaal. Toen we genoeg
van alle ingrediënten hadden konden ze door elkaar gekneed worden. Dat werd natuurlijk een lekkere
kliederboel. Maar het deeg was wel goed gelukt. Daarna konden we de vormpjes uitsteken. Aan het einde
van de opkomst hadden we heerlijke zelfgemaakte speculaasjes!

Met de laatste Rozemarijn-opkomst
hebben we ons beziggehouden met gezond eten.
We hebben onze eigen schijf van vijf gemaakt met
knipsels uit foldertjes. Ook hebben we een estafette
gedaan die ons leerde over verschillende smaken.
Daaruit bleek dat smaak niets zegt over hoe gezond iets
is: zoet of zout, bitter of zuur, in alle categorieën waren
gezonde en ongezonde dingen te vinden. Aan het einde
van de opkomst kreeg iedereen een badge mee naar
huis.
We kijken weer uit naar de avonturen in het nieuwe jaar!!
Groetjes van de beverleiding
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Hallo allemaal,
We zijn het begin van bet seizoen begonnen met een casino met de ouders erbij, om gelijk de foto’s te
bekijken van ons kamp. Er waren veel ouders aanwezig en het was een gezellige avond!
We hadden ook nog een lange opkomst gepland bij de Tono. We hebben in de boomgaard in patatzakjes
geslapen. ‘s Avonds hebben we allemaal nog geprobeerd om een vuurtje te maken met 1 lucifer of
magnesiumstick. De lukte best aardig. Verder hadden we Dorian die het vuur de hele avond aan hield en
daarbij het insigne vuur meester verdiende. Het weer zat ook mee dus hebben lekker kunnen slapen in de
buitenlucht.
De volgende ochtend lekker ontbeten en daarna nog wat gedaan aan routetechnieken. We deelden de
kinderen in diverse groepjes en moesten voor elkaar een tochtje uit zetten naar Ford Drakensteyn. Helaas
was het te snel weer 12 uur en was onze lange opkomst weer voorbij helaas.
De week erna was het tijd om de oudste scouts te laten overvliegen naar de Explorers , normaal gaan ze via
touw brug naar de overkant maar dat lukte dit jaar helaas niet. Dus hebben we ze maar laten uitbreken .
Dat lukte helaas dus vanaf nu horen Kisho, Morgan en Dorian nu bij de Explorers. Veel plezier daar mannen!
De dag erna op zaterdag was het de beurt aan de welpen om naar ons over te vliegen dus wij verwelkomen
Lisanne , Anne, Myrthe, Damiën en Twan bij de scouts welkom allen.
Verder is de jota weer geweest en hebben we weer contact gemaakt veel scouts uit de hele wereld en werd
er gesoldeerd en gechat . Het was weer een heel weekend waarbij we 2 nachten op het gebouw hebben
geslapen . Het was weer een gezellig weekend.
Ook Halloween hebben niet overgeslagen dit jaar ,
we spraken af in het Julianapark waar allemaal
lampjes stonden met stenen met punten. Die
moesten naar een centrale post worden gebracht
zonder door diverse figuranten te worden getikt.
Anders moest je je steen afgeven. Soms werd je
nog behoorlijk aan het schrikken gemaakt. Het was
een gezellige avond die we met de stam en
Explorers hebben gedaan.
We hebben ook nog een supergave lasergame
avond gehad in het gebouw waar 3 lokalen
omgebouwd waren als laserroom. De grote zaal,
het padvindster- en verkennerlokaal. Er werd aardig
wat geschoten en het was een zeer geslaagde
avond.
Ook werd er weer gewerkt aan de insignes en
nationale ballendag gedaan en werd er nog
luchtbuks geschoten en pijl en boog geschoten. We
gaan de komende weken nog veel leuke dingen
doen, maar voor nu, fijne kerstvakantie!
Groetjes de scoutsstaf
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