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Hallo allemaal,
Bij de padvindsters is er de afgelopen periode weer van alles gebeurd. Zo
hebben we het nieuwe jaar ingeluid met (kinder)champagne en een casino
avond. De dresscode van deze avond was Gala. Iedereen kwam in mooie
jurkjes/rokjes met hier en daar een beetje make-up. Heel erg leuk om elkaar
eens op een hele andere manier te zien.
De week daarna zagen we elkaar weer op een andere manier, namelijk met
een dikke winterjas en handschoenen. We gingen namelijk samen met de
verkenners schaatsen! 
Afgelopen periode zijn de padvindsters bezig geweest met pionieren. Voor
sommige meiden was dit helemaal nieuw en andere padvindsters konden
hun hierbij helpen. Al met al kan iedereen op dit moment een beetje
pionieren en zullen we dat komende periode gaan uitbereiden!
Met Valentijnsdag stond er een valentijnsopkomst op het programma. De meiden konden in
verschillende rondes allemaal kusjes
verdienen. De padvindster met de
meeste kusjes won! We begonnen de
avond met tinderbingo gevolgd door
speed dates. In de speed dates
moesten de padvindsters kijken met
welke mede padvindster ze wel
zouden willen daten. De origineelste
openingszinnen werden over de tafel
gegooid. Na de dates werden er
gedichten voor elkaar geschreven en
cadeautjes gemaakt. Uit eindelijk
kreeg Noor de meeste kusjes!
Minder leuke gebeurtenissen van afgelopen periode zijn het afscheid van Gijsje en Fleur. Gijsje is
overgevlogen naar de explorers. Fleur is een jaar lang leiding geweest maar heeft het nu te druk met
haar opleiding. We hebben afscheid genomen door middel van een “ik hou van Holland” opkomst. Net
als op televisie speelden we verschillende rondes, liedjes raden, roddelen, woorden spellen,
schattingen maken enz.
Als jullie wekelijks op de hoogte willen
blijven van wat de padvindsters allemaal
doen, like dan onze facebookpagina!
www.facebook.com/padvindstersFLG
Groetjes van de padvindsters!

Advertentie
Opleiding zoekt nieuwe studenten
Profiel kandidaten
Ben je tussen de 4 en 74? Sta je open voor nieuwe dingen? Ben je
sportief? Heb je veel fantasie? Kan je goed improviseren? Of Is het
tijd voor iets nieuws? Geef je dan op voor het introductieweekend van
de tvnrsopleiding.

Wanneer en waar?

In april op een nader te bepalen locatie in België.
Als je geschikt bevonden bent, dan wordt je toegelaten tot de
opleiding.

Meer weten of je opgeven?

Stuur een mail naar info@scoutingflg.nl en je vraag of aanmelding
sturen we door naar de opleiding.

Casino-opkomst
Net zoals altijd vierden we de eerste opkomst van het
nieuwe jaar met een casino opkomst, samen met de
kabouters. Er waren een aantal verschillende spelletjes
die de kinderen konden spelen om hun geld te
vermeerderen zoals hoger/lager en roulette. Tussen de
spellen door konden de kinderen ook loten kopen bij de
scoutingloterij. De loten werden elke ronde duurder,
maar de prijzen werden ook elke ronde groter.
Uiteindelijk hadden Inge en Linda het meeste geld
verzameld, maar Mathis zat vlak achter ze.
Cultuurbadge
We zijn de laatste tijd met de Welpen ook druk aan de slag gegaan met de cultuurbadge. De kinderen
werden in groepjes verdeeld en kregen een continent aan gewezen. De opdrachten die ze moeten
vervullen gaan allemaal over dat continent. Zo maken ze een vlaggenlijn met tien vlaggen uit het
continent, kiezen ze een land waar ze de feesten van uitzoeken, maar maken ze ook een ganzenbord
over Nederland en maken boodschappenlijstjes voor een bekend Nederlands, en een gerecht uit een
land van hun continent. Afgelopen zaterdag (27-2-2016) was de laatste opkomst in dit thema en
werden de badges ook uitgedeeld.
Weerwolven Weekend
Samen met de Wesselgroep uit Vlaardingen hebben we een weekend gehad met als thema
Weerwolven van Wakkerdam. Het verwarrende was dat de leiders van de groep uit Vlaardingen Hathi
en Marala heten.
Aan het begin van het weekend hebben we elkaar, door middel van een kennismakingsspel in het
thema, leren kennen. Ieder kind vulde een lijstje in met eigenschappen van zichzelf, daarna gingen de
kinderen in groepjes opdrachten doen om hints te krijgen. Die hints verwezen naar een wolf/welp uit
een ander groepje dat ze moesten zoeken. De Welpengroepen waren al snel aan elkaar gewend en
speelden leuk met elkaar.
Na de lunch zijn we met z’n allen naar
het park gegaan om een smokkelspel te
spelen. De kinderen moesten stukjes
vlees smokkelen naar de overkant,
terwijl er op de kinderen gejaagd werd
door sommige uit het andere team.
Werd je getikt, moest je helemaal terug
om een nieuw kaartje te halen. Maar als
je getikt werd met een ander kaartje
dan vlees moest je je melden en een
opdracht doen. Zo hebben een paar
kinderen vijf keer achter elkaar ‘hoofd,
schouders, knie en teen’ gezongen.
Toen we uitgerend waren hebben we nog even in de speeltuin gespeeld, maar toen ging het zo hard
regenen dat we maar naar binnen zijn gegaan en onze pyjama’s lekker hebben aangetrokken.
Het avondeten werd gemaakt door Chill en Wam, die ook mee waren op ons zomer kamp. We aten in
hun speciale restaurant ‘bloedsoep’, een onschuldige burger met een heerlijk glaasje water. Althans,
wij dachten dat het een lekker glaasje water was. Stiekem was het gif van de heks! Om te overleven
moesten we ook nog het levenselixer eten. De kinderen hebben allemaal hun buikjes vol gegeten en
genoten van de kookkunsten van de kookstaf! Nogmaals bedankt!

Na het eten hebben we nog een potje Weerwolven van
Wakkerdam gespeeld. Het was echt super spannend want de
burgemeester werd steeds verdacht van de moorden, de dief was
flink kaartjes aan het ruilen en de beschuldigingen vlogen over de
tafel.
Toen iedereen op bed lag hebben we nog een verhaaltje
voorgelezen, maar al snel lag iedereen in een diepe slaap.
De volgende ochtend heeft Hathi, van de Wesselgroep, heerlijke
pannenkoeken gemaakt. Dus we hadden genoeg energie om een
heel dorp op te gaan bouwen. Dat hebben we ook gedaan met
een handelsspel waarbij je huizen, ziekenhuizen, politiebureaus en winkels kon kopen. In het begin
was het een beetje ingewikkeld, maar iedereen had het daarna door.
Na een groepsfoto was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan.
We kijken uit naar het volgende weekend met de Wesselgroep, dan gaan we bij hun op het gebouw
logeren.
Groetjes van de welpen!

Om het nieuwe jaar goed te beginnen speelden wij casino. Alle kabouters kwamen in jurkjes, rokjes
en met veel glitters naar scouting toe. We speelden Black Jack, dobbelen, roulette en er was een
loterij. Veel kinderen zijn erg rijk geworden en sommige helemaal blut.
Kabouter Kleurrijk (Rena) schrijft over het casino:
Het was oud en nieuw geweest.
En we gingen casino spelen.
Het was ook met de Welpen.
Een nieuw jaar met een nieuw te verzinnen
programma, en dus volgde er een “kabouterraad”
compleet met bekakt pratende leiding en een kopje
thee. De tafels werden bij elkaar geschoven en ieder
kreeg pen en papier.
Alle onderwerpen kwamen aan bod, wat zou je
graag willen doen met een weekend? Welke limonade drink je het liefst? Maar ook, wat moeten
Marala en Sona veranderen aan hun haar? Of als we meer ramen in het lokaal konden maken, waar
moeten die dan komen? In het plafond of in de vloer? Het leverde grappige reacties op en daar heeft
de leiding dan weer ideeën uitgehaald voor nieuwe opkomsten.
Een tijdje terug hebben we een opkomst gevuld met het spel
“Weerwolven”. Alle luxaflex gingen dicht en we gingen allemaal rond de
kachel zitten. Eerst was de leiding spelleider, maar later mochten Stacey,
Ellen en Inge het ook een keer proberen. We hebben ook zelf Weerwolf
kaartjes gemaakt, maar dan met andere personages.
Kabouter Ellen schrijft over het weerwolven:
We hebben weerwolven gespeeld.
We speelden het in het donker.
De leiding had spannende liedjes opgezet.
Natuurlijk deden wij ook iets met
Valentijn. Sona had grote bladen
gemaakt met een poppetje erop. Met de
punten die we hadden gekregen konden
we kiezen hoe we dit poppetje aan
wilden kleden om zo de perfecte Valentijn
te maken. Zo kon hij een trainingspak
aan of een kostuum, een snor of een baard op zijn gezicht en als
kadootje een puppy of chocola. Daarna keken we welk vriendinnetje
het best bij Valentijn paste. Nadat we daar achter kwamen hebben
we de krukjes waar wij altijd op zitten geschuurd, zodat we deze
over een poosje kunnen gaan verven.
Kabouter Kwebbel (Inge) schrijft over Valentijn:
We hebben papieren mensen aangekleed met stiften.
We hebben ook kadootjes gemaakt.
En we tekenden een liefdesbrief.
We zijn een opkomst creatief bezig geweest, we hebben ons eigen
twister gemaakt.

Maar oeps, we hadden geen kwasten meer, gelukkig hebben we allemaal handen en voeten en kon
dat prima door als kwast.  Verven met je handen en
voeten is toch wel erg leuk en dus is het twister maken
er niet helemaal van gekomen. Wel lag er een kleurrijk
kunstwerk op de grond. Nadat alle voeten en handen
gewassen waren speelden we Belgisch verstoppertje. 1
iemand gaat zich verstoppen, en de rest gaat de
verstopper zoeken, als je de verstopper gevonden hebt
moet je erbij gaan zitten en wachten tot iedereen de
verstopper gevonden heeft!
Kabouter Vrolijk (Floor) schrijft hierover:
We hebben twister gemaakt met verf.
Onze handen en voeten zaten helemaal onder de verf.
Daarna hebben we verstoppertje door het hele gebouw
gedaan.
Tot het volgende groene blad!
Groetjes van de kabouters en van Marala en Sona!

Oproep:
Zoals jullie lazen gaan wij binnenkort onze krukjes verven. Zijn er nog ouders die potjes met
verf hebben staan die wij mogen gebruiken voor de krukjes? Stuur dan even een mailtje naar
de kabouters. Wij zijn op zoek naar alle kleuren van de regenboog. Alvast bedankt!

Social media blijft steeds populairder worden en ook wij als scouting groep gaan daarin mee.
Elke speltak heeft tegenwoordig een eigen social media account. Daar kan je lezen wat deze speltak
allemaal doet!
Hieronder ziet u een klein overzicht hoe u de speltakken kan volgen. Op het algemene account
worden posts over groepsactiviteiten geplaatst zoals de duinenmars, jota-joti, GOH, Sinterklaas,
trainingen, groepsweekend etc.
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Van 5 tot en met 7 februari ging de stam op weekend. Dit
weekend stond helemaal in het teken van Wie is de mol en
natuurlijk mag een ware mol dan niet ontbreken maar wie
dat is… Marloes? Siward? Judith? Lotte? Naomi? Alma? Ivo?
Of toch Jona? Niets is wat het lijkt…
Het weekend begon meteen al met een opdracht: elke speler
kreeg drie briefjes van tien euro (geen echt geld natuurlijk,
zo rijk is de stam niet). Marloes (onze eigen Art) legde uit:
elke koffer die mee gaat naar het kampterrein kost 10 euro.
Naomi had natuurlijk weer vijf koffers bij zich
(hm…verdacht). We besloten om voor alle bagage te betalen
maar dan wel eerst wat tasjes in de grotere koffers te
proppen. Daarnaast werd nu ook de penningmeester
gekozen: Judith.

Voor wie ‘Wie is de mol’ niet kent…
Wie is de mol is een tv-programma
waarin verschillende BN’ers opdrachten
uitvoeren om geld te verdienen voor ‘de
pot’. Er is echter een deelnemer die dit
tegenwerkt: de mol. Behalve hij/zij zelf,
weet niemand wie de mol is. Elke
aflevering moeten de deelnemers vragen
invullen over de identiteit van de mol; de
persoon die de meeste vragen fout heeft
moet naar huis. Zo blijven er steeds
minder deelnemers over tot uiteindelijk in
de finale nog drie spelers over zijn: de
mol, de winnaar en een verliezer.

Maar we waren nog lang niet op ons terrein: toen we de koffers eenmaal in de auto’s hadden gepropt
kregen we een lange vragenlijst die ons naar het terrein zou helpen. Op deze vragenlijst stonden
vragen als ‘Welke kleur heeft het zadeldekje van Marloes?’, ‘Wat is het lievelingsdrankje van Naomi vd
Zwet?’ en ‘Wat is de schoenmaat van Jasper?’. Het juiste antwoord op deze vragen leverde de richting
op waarin we moesten rijden. Vooral de auto van Eric (Jona, Ivo, Alma, Siward) vond het een beetje
lastig, en kwam dus later dan de auto van Maartje (Marloes, Naomi, Judith, Lotte) aan in Prinsenbeek.
Ivo en Alma werden wel raar aan gekeken toen ze twee Brabanders in carnavalskleding de weg
vroegen “De scouting, is daar vanavond iets te doen dan?”
De volgende
ochtend begon de
stam al snel met
een test: Jona viel
hierbij af. Jona
was dan ook de
enige deelnemer
die van te voren
nog niet wist wat
‘Wie is de mol’ is.
Hierna gingen we
verder met een
spel: Judith legde
steeds jokers en/of
geld op tafel en de
deelnemers
konden dit pakken, als ze echter te lang wachtte verdween het weer van tafel. Na deze opdracht
hadden sommige spelers behoorlijk wat jokers. Hierna konden we geld verdienen met het
beantwoorden van vragen over elkaar en het oplossen van raadsels. Toen volgde meteen weer een
stemming waarbij Lotte afviel.
Na de lunch was het tijd voor iets actievers: alle deelnemers mochten een woord op een papier
schrijven en deze op hun borst plakken. Vervolgens gingen ze op zoek naar geld verpakt in
aluminiumfolie, dat overal in het gebouw verstopt was. Maar: als Marloes of Judith hun woord kon
lezen dan moesten ze hun geld inleveren.
Na dit spel ging de stam naar buiten: daar waren immers verschillende pakketjes verstopt met daarin
jokers, geld of misschien wel… een vrijstelling, maar dan wel samen met min-geld. De locaties van die

pakketjes waren al aangegeven op een kaart maar de inhoud was natuurlijk het belangrijkst. Met deze
opdracht werd veel min-geld binnengehaald en dat doet vermoeden dat iemand een vrijstelling heeft
gevonden… maar, niets is wat het lijkt.
Bij de volgende test viel Judith af,
maar Judith dacht dan ook dat
Lotte nog meedeed. Aan het
begin van het weekend, hadden
alle deelnemers bij hun
uitnodiging het verzoek gekregen
een paar bijzondere items mee te
nemen: tomatensaus, pasta, ui...
natuurlijk werd daarmee
avondeten gekookt.
Toen iedereen een beetje
bijgekomen was van de enorme
maaltijd was het tijd voor nog één
spel. Op het veld achter het
gebouw lagen 36 lichtjes, allemaal
met een nummer erop. Elke
deelnemer moest zes lampjes te
pakken krijgen: eerst een 1, 2, 3,
4, 5 of 6 en daarna alle andere
nummers die je krijgt als je bij dit ‘startnummer’ 6 optelt. De opdracht ging goed alleen Naomi kon
haar eerste nummer (een 6) maar niet vinden… verdacht.
Na deze vermoeiende dag speelde de stam samen nog wat
kaartspelletjes, natuurlijk in carnavalskleren, om daarna lekker te
gaan slapen.
De volgende ochtend stond er de deelnemers nog een opdracht
te wachten, ze hadden namelijk allemaal twee objecten
meegenomen die hen beschreven. In een ruimte lagen alle
namen van de deelnemers klaar met al een object erbij, maar of
dat object ook juist was… niets is wat het lijkt. Vervolgens
mochten de stamleden om de beurt, elk met een nieuw object,
de ruimte in om de objecten goed te leggen. Maar, nadat ze
allemaal een keer binnen geweest waren was het nog niet klaar:
ze mochten tegen betaling nog een keer de ruimte in. Toch lagen
niet alle objecten juist: wie was er dan terug gegaan?
Voordat de deelnemers terug keerden naar Schiedam was er nog
een test: Alma viel af.
Terug op de Lange Haven waren er dus nog drie kandidaten
over: Naomi, Ivo en Siward. Een mol, een winnaar, een verliezer.
De laatste test in de stam was zwaar maar de uiteindelijke
winnaar van het weekend was Naomi, die had achterhaalt dat Ivo
de mol was.
Groetjes van de stam!

Een nieuw jaar, met een hoop leuke opkomsten op de planning!
Het begon al goed, de eerste opkomst speelden we traditiegetrouw ‘snoepjescasino’! De kinderen (en
wij!) vinden dit altijd erg leuk. We mogen in onze mooiste kleding komen, en spelen verschillende –
vereenvoudigde- casino spellen. In plaats van geld, hebben de kinderen snoepjes om in te zetten. En
de kleur geeft de waarde aan. Zo kan je natuurlijk niet je geld opeten ;-) maar je mag wel al je winst
mee naar huis nemen.
De week daarna gingen we op weekend! Dat is altijd
spannend, ergens anders dan thuis een nachtje slapen.
Gelukkig vond niemand het eng en hebben we 2
gezellige, maar koude dagen gehad. Het weekend had
namelijk een Frozen thema!
Eerst hebben we met zijn allen Olaf-lampjes
geknutseld, die konden we dan ’s avonds gebruiken als
bedlampje. Vervolgens schotelde Rebbel ons een
verfrissend 3-gangen menu voor:
1. Gesmolten sneeuwpop (Beker melk)
2. Sneeuwballen gevecht (Poffertjes met poedersuiker)
3. Olafjes (IJs met wortel en rozijnen)
Na het eten hebben we in de grote zaal ‘ijs halen’ net
als Kristoff gespeeld. Niemand weet echt hoe dit spel werkte, maar het bevatte een hoop witte
ballenbakballen en plezier.
Toen we daarna onze bedjes hadden
klaargelegd, pyjama’s aan en weer
frisse tandjes hadden, speelden we
op bed nog een Frozen quiz. Rebbel
las de vragen voor… maar sommige
bevers wisten het antwoord daarvoor
al. Myrthe bleek een echte Frozen
fan, zij had de meeste vragen goed
beantwoord! Hierna gingen de
vrolijke lampjes aan, en de grote
lichten uit. Zzzzzlaaptijd.
Om het de leiding ’s ochtends wat
rustiger te maken, zette we rond
06:00u een filmpje op. 3x raden
welke! De kinderen vonden het
geweldig leuk, en wij konden rustig
wakker worden. Daarna snel
aankleden, opruimen en aan het ontbijt, anders komen de welpen en kabouters al!
Bij de deur vonden we een Sven-speurtocht-route. Waar zou dit gekke rendier ons naartoe brengen?
Na een half uurtje lopen, wisten we het antwoord: de schaatsbaan! Jippie, schaatsen aan en gaan
met die banaan! En ja, we hadden ook banaantjes gescoord .
Niet veel later was het alweer tijd om terug te gaan naar de Lange haven. Het weekendje was alweer
voorbij! We hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad, en weer mee durft op kamp!
Weer een week later hebben we met klei gefrutseld. Door dit om een glazen pot te plakken, maken
we kabouter huisjes! Raampje hier, deurtje daar, lampje erin en klaar! Wel nog even laten drogen…
De week daarna hebben we ze geverfd.

Samen draaien met de kabouters stond ook op
de planning. Sterre en Sona hadden samen een
strippenkaartspel gemaakt, verspreid over 3
lokalen. Gelukkig hielp Driemer ons in de grote
zaal met 2 grappige bal spellen. Bij Sona kon je
knutselen en krantenmep in het kabouter lokaal
en bij Sterre kon je een cakeje versieren en
armbandjes knopen in het beverlokaal. Al met
al een bijzonder drukke opkomst!
14 februari… Valentijnsdag. Dat kunnen we
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!
Heerlijke chocolade bonbons hebben we
gecreëerd met smarties/rozijn/koekjes vulling,
ijsblokvormpjes en gesmolten chocolade. En
met 7 aanwezige jongens en 0 meiden, hebben we ze ook maar direct uitgelegd dat je geliefde
verwennen een mannentaak is, hihi (Bas was er niet bij, dus alles wat Rebbel en Sterre zeiden
klopte). Naast de bonbons hebben de jongens zich ook gewaagd aan het vouwen van een hartvormig
doosje, om de bonbons in mee naar huis te nemen. Petje af voor jullie geduld hoor, jongens!
Genoeg klef gedoe en geknutsel, bas was er weer
bij en hij had een mooie speurtocht voor ons
uitgezet. En niet zo maar een, nee een
snoepjesspeurtocht! Hoe leuk wil je het hebben? Bij
elke kruising lag een snoepje verstopt, zodra
iemand er een gevonden had, konden we aan de
hand van de kleur zien waar we naartoe moesten.
Zo was rood rechtdoor, groen naar rechts en zwart
naar links. Na een flinke bruggentocht door het
mooie Schiedamse centrum, kwamen we weer uit
bij de Lange haven voor een welverdiend glas
limonade.
Thema opkomsten vinden we altijd zo leuk om te
doen, dus deze week stond in het teken van
dinosaurussen. In 2 groepen liepen we 6 gekke spellen op eigen volgorde af. Bijvoorbeeld dinobrullen, maskers maken, de dino quiz en dino koekjes bakken! We speelden ook nog dinootje-prik en
hielden pauze met wat te drinken en een verhaaltje in thema.
Er staan nog een hoop opkomsten op de
planning, met als hoogte punten
groepsweekend en natuurlijk zomerkamp! Wij
kijken er nu al naar uit.
Tot de volgende keer!
groetjes van de bevers, Bas, Rebbel en Sterre.

Lijnpuzzel.
We hebben hieronder en op de volgende pagina een
puzzel waarbij je de punten van de nummers met elkaar
moet verbinden om een figuurtje te krijgen. Alleen zijn
de punten en nummers niet aanwezig. De punten moet
je zelf intekenen. Gebruik de kaarthoekmeter om de
volgende coördinaten op de lege ‘kaart’ in te tekenen.
Vervolgens verbind je alle coördinaten met elkaar op de
onderstaande volgorde. Veel plezier en succes!
(Te moeilijk? Hier ook een simpele lente kleurplaat…)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

9958-0238
9902-0096
9920-0085
9952-0018
9964-0027
0048-0027
0098-0057
0096-0096
0108-0102
0062-0243
0077-0258
0070-0280
0038-0312
9989-0314
9942-0285
9938-0257
9972-0240
9946-0030
9909-0050
9946-0242
9826-0292
9830-0336
9950-0272
9958-0488
9998-0468
9974-0258
0088-0222
0086-0180
9980-0230

01

99

Hey beste lezer,
Deze periode hebben we met de Explorers natuurlijk ook een heleboel toffe dingen gedaan. We
begonnen het jaar met een casino waarbij we rijk begonnen en arm eindigden. Maar ook hebben we
onze heupen weer eens lekker losgeschud met de dansopkomst! Dit deden we wel als jongens tegen
de meisjes, waarbij de meisjes grandioos wonnen natuurlijk!
Een paar weken geleden hebben we een beautyopkomst gehad met alle schone huidjes, plakkerig
haar en gênante foto’s als eindresultaat. Hier hebben we zelf maskertjes gemaakt van yoghurt,
honing, komkommer, aardbei, citroen. Aan het einde van de opkomst gingen we allemaal met een
babyzacht huidje naar huis.
Ook hebben we gebowld dit was super grappig en de
grappigste verhalen komen elke week nog naar boven.
Gijsje haar bowlingbal vloog bijvoorbeeld op de baan
ernaast, waardoor iemand maar één keer kon gooien.
De buren waren radeloos! Aan het eind van een
massale vechtpartij, bleek het Gijsje te zijn die haar
bowlingbal was kwijtgeraakt.
We hebben ook een ‘Ik-Hou-Van-Scouting-Opkomst’
gehad, waarbij we allemaal opdrachten moesten doen.
Daarbij konden we, als we hadden gewonnen van de
andere partij, letters verzamelen en daarmee konden
we uiteindelijk een 14 letterwoord maken. Dit was ook
hilarisch en super leuk bedacht door Julie!
Tijdens de lama opkomst hebben we ons helemaal
kapot gelachen. Met tranen in onze ogen, buikpijn en
pijn in onze kaken gingen we voldaan naar huis. We zijn
er nog steeds niet achter wie het verst kan spugen…
Af en toe hebben we ook een luie opkomst. Zo hebben
we een film gekeken genaamd ‘In time’, dit was een
spannende maar ook romantische film en het was
heerlijk na al die drukke opkomsten.
Zoals u net heeft gelezen hebben we het weer lekker druk gehad, komende weken worden iets
rustiger, toch willen we u nog even een oproep doen:
We zijn begonnen met de voorbereidingen voor kamp. Het idee is om dit jaar naar Zweden te gaan en
daar te gaan rondtrekken. Dit is natuurlijk niet de goedkoopste reis, dus hier kunnen we wel wat
sponsering bij gebruiken. Dit doen we door middel van sponsorfietsen en twee restaurant avonden op
vrijdagavond 1 april en 20 mei. Tijdens de restaurant avond kunt u voor een klein prijsje heerlijk bij
ons komen eten op die twee avonden. Meer informatie volgt op de volgende bladzijde. En we gaan
weer sponsorfietsen naar de duinenmars op 10 april waarvoor we ook graag sponsoring kunnen
gebruiken.
Groetjessss van de explorers!

Diner bij FLG
Wie dit leest is gek, maar heeft zeker smaak!
Op vrijdag 1 april en vrijdag 20 mei organiseren wij, de Explorers, een restaurant avond om geld
in te zamelen voor ons kamp. We willen dit jaar heel graag naar Zweden en hiervoor kunnen we nog
de nodige sponsoring gebruiken. Tijdens deze avond bieden wij een drie gangenmenu aan welke u
zelf samen kunt stellen uit de volgende gerechten:
Voorgerechten:
A. Gazpacho (Spaanse, koude tomatensoep)
B. Carpaccio (Italiaans, dungesneden rundvlees)
C. Minestronesoep
Hoofdgerechten:
A. Lasagne (met rundergehakt)
B. Indiase groentecurry
C. Kipsaté met frietjes
Nagerechten:
A. Chocolade-fudgetaart
B. Appeltaart met ijs
Kindermenu:
 Pannenkoeken of frietjes met snack
 Mini Dame-Blanche
De kosten voor dit diner zijn 25 euro per persoon en het
kindermenu is 10 euro, dit is inclusief onbeperkt frisdrank
en water. Wilt u bij het diner een biertje of een glaasje
wijn dan wordt daar een klein bedrag voor in rekening
gebracht. U wordt verzocht na het diner contant te
betalen.
U kunt uiterlijk tot zondag 20 maart reserveren via
jcmooij@icloud.com. Bij het reserveren graag aangeven
van welke gerechten u wil genieten en met hoeveel
personen u komt. Ook kunt u eventueel allergieën
doorgeven.
Alles wordt met liefde bereid en geserveerd.
De Explorers
(In kleur ziet het er nog lekkerder uit)

En daar zijn we weer!
Na de gezellige sinterklaasavond gingen we de week erna weer goed aan de slag. Zo hebben wij
namelijk al een paar keer met alle verkenners gewerkt aan de knopen. En dat moet natuurlijk wel
getest worden door de leiding. Bijna alle verkenners hebben laten zien dat ze de knopen beheersen.
De platte knoop, de schootsteek, de mastworp, de achtsjorring en de kruissjorring. En wanneer je de
knopen nog niet precies wist? Dan kon je hulp vragen aan een oudere verkenner die de knopen wel
wist. Ideaal!
Na een gezellig oud en nieuw waarbij er geen vingers zijn
verloren was het natuurlijk weer tijd voor een avondje
gokken. Net als voorgaande jaren hebben we met alle
vrijdag avond onderdelen een onwijs leuke avond gehad! Er
was Roulette, Blackjack, hoger-lager, de loterij en de
beroemde paarden/honden races. Er werd met geld
gesmeten, dat geld werd verdubbeld, nogmaals verdubbeld,
en uiteindelijk verloren aan de bank. Maar bovenal was het
onwijs gezellig.
En net als de casino avond is ook jaarlijks het schaatsen
een geliefde invulling van de opkomst op onze vrijdag
avond. Ook dit jaar was geen uitzondering. Samen met de
padvindsters gingen wij met plezier weer het ijs op. Eerst
natuurlijk weer even wennen want het was voor de
meesten best lang geleden dat ze op het ijs stonden. Maar
toen we allemaal weer even waren gewend aan hoe glad en
hard het ijs nu precies is ging het weer super. Rondjes
werden op topsnelheid gemaakt en natuurlijk moesten we
ook tikkertje spelen met de muts die we van elkaar
afpakten. Een en al top! Maar het is natuurlijk niet een
echte avond op het ijs als je geen warme chocomel drinkt,
mét extra slagroom. Lekker hoor!
Ooit een kettingreactiebaan gemaakt? Niet? Wij wel. Twee zelfs!
In de Patrouilles zijn alle verkenners aan de slag gegaan. Marcel ging met de Alligators (Hugo, Yanko,
Jona en Noud) naar het kabouter lokaal. Siward bleef met de Vleermuizen (Levi, Tobias, Jordy en
Luka) in het verkenner lokaal.
De opdracht was om eerst een tekening te maken van hoe je de baan wilde maken. Wat ging je
precies nodig hebben, wat zou de volgorde worden en hoe zou alles precies moeten gaan werken.
Deze vijf minuten werden opgevolgd door 15 minuten waarin je alle spullen mocht gaan pakken. Als
kip zonder kop renden de verkenners door het hele gebouw om zo de spullen bij elkaar te zoeken. En
na de 15 minuten begonnen ze dan eindelijk met bouwen. Al snel waren er grote bouw werken en
kon je al enkele dingen zien ontstaan.
De Alligators hadden “vuur” als thema. Zo balanceerde er een lepel. Deze lepel raakte uit balans
doordat het kaarsvet opving wat van een brandende kaars droop. Zo tikte de lepel weer een plankje
aan wat ervoor zorgde dat een lucifer weer een touwtje aanstak. Dit touwtje was ingesmeerd met
lampolie. En ja hoor, langzaam maar zeker brandde het touwtje door en viel het dart pijltje wat eraan
vast zat. Dit prikte weer een ballon lek. Op zijn beurt zat in de ballon weer een nootje wat door een
pijpje naar beneden viel. Toen het eenmaal genoeg snelheid had kwam het tegen een domino
steentje aan. Langzaam maar zeker werden deze steentjes groter en werden het plankjes, en die
stootte weer een bal aan die als laatste precies in een bakje terecht kwam. Geweldig!

De Vleermuizen bleven lekker in het verkenner lokaal. Om hoogte te creëren besloten ze om het begin
te maken op zolder. Erg handig!
Vanaf de zolder rolde er een bal naar beneden. Maar dit was niet zomaar een bal, nee, het was een
magische bal. Want de bal zorgde ervoor dat de vlag werd gehesen. Maar ook stootte hij de eerste
domino steentjes aan. Ook deze steentjes moest snelheid maken zodat ze uiteindelijk genoeg kracht
hadden om de rol tape in beweging te krijgen. Deze rol tape zorgde ervoor dat de uiterste goed
gemikte katapult precies in de roos schoot. Want deze katapult schoot een tennisbal af op de zak
gevuld met tennisballen. Die sprong weer open en alle tennisballen lagen plots op de vloer. Iets korter
maar zeker niet minder leuk!
De week erna was het weer tijd om iets te doen aan onze routetechnieken. Samen met de
padvindsters is er op allerlei verschillende manieren gewerkt aan dit insigne. Dat was maar goed ook!
Want tijdens het winterweekend, wat de week erna was, zou dit erg goed van pas komen!
Het was een frisse vrijdag
avond en Hugo, Levi en Yanko
stonden voor de deur van het
troephuis met een goed
bepakte tas. Warm
aangekleed en met goede
wandelschoenen stapten ze in
de auto. De blinddoek ging om
en de auto vertrok.
Toen de auto na een wilde rit
plotseling stopte keken ze
verward uit hun ogen. Want
waar waren ze? Ze kregen van
de leiding een kaart met de
opdracht dat ze moesten gaan
uitzoeken waar ze precies
waren. Snel werd er gekeken
naar zijwegen, parkeerplaatsen, slootjes, huizen en….. Hé, hier zijn allemaal duinen, dus we zijn vlak
bij het strand! Inderdaad, de heren waren gedropt bij het strand vlak bij Hoek van Holland. Op de
kaart werd aangegeven waar de verplichte post was, en waar het eindpunt was. Snel de tas op de rug
en beginnen met lopen! Want het was een erg frisse avond. Vol energie begon de toch langs het
strand richting het zuiden. Er werden herkenningspunten met de kaart vergeleken en zonder enig
probleem kwamen we aan tijde verplichte post.
Lekker een warme beker met chocomel, een snoepje je erbij en eentje voor onderweg, maar daarna
toch snel weer door! Zonder enige hulp van Youri liepen ze snel door naar de overnachtingplaats,
maar toen werden ze plotseling verrast. Want ze sliepen niet op het scoutingterrein Staelduin. Maar
een klein stukje verderop. We mochten namelijk in de bloemenkassen van de oom van Martijn slapen.
Eenmaal aangekomen waren Noud, Jona en Luka al op het adres. Die waren namelijk later gekomen
omdat ze een feestje hadden op school. Maar de bloemenkas stond niet aan dus het was wel erg
koud. Dus even met z’n allen een rondje lopen en daarna snel de slaapzakken in. In de slaapzakken
nog snel een potje weerwolven. Maar daarna was het toch echt tijd om te gaan slapen.
Na een erg frisse avond werden we allemaal wakker. Snel trokken we de kleren weer aan en
begonnen we aan het ontbijt, ook werd er een LuPa gesmeerd voor in de middag.
Al snel gingen de tassen weer op de rug en waren we al weer onderweg. Met een lekker
winterzonnetje stapten we flink door richting Maassluis West en gingen we vanaf daar lekker met de
trein naar Schiedam. Na een dikke 11 kilometer lopen waren we aangekomen bij het troephuis. Wat
drinken met een snoepje en daarna het centrum in.

Want beide patrouilles begonnen namelijk aan het “Grote Ruilspel”. Zo begonnen ze allebei met een
pen. Door te ruilen en te ruilen en te ruilen kwamen de verkenners op de leukste dingen uit. Zo wist
het ene groepje een het te ruilen voor een gieter die nu is omgedoopt tot waterkan(er past precies
genoeg water in voor drinken voor alle verkenners en de leiding). En het andere groepje eindigde met
een klein prullenbakje en het Cluedo kaartspel. Eenmaal terug op het troephuis werd dat natuurlijk
meteen gespeeld. En toen was het tijd voor het eten. In tweetallen gingen de verkenners een voor,
hoofd, of nagerecht maken. De verse paprikasoep werd gemaakt en opgezet, de taco’s en wrap met
kip en gehakt werden gemaakt, en de worteltaart stond in de oven.
Na een onwijs lekkere maaltijd was het alweer tijd om te beginnen met het opruimen en
schoonmaken. Toen de taart eindelijk klaar was stonden de ouders al voor de deur. Maar die waren
natuurlijk erg benieuwd naar de kookkunsten van de verkenners. En na een heerlijke taart was ook dit
weekend alweer afgelopen. Dus hop, snel naar huis en onder een lekkere warme douche!
De twee weken erna zijn de verkenners
begonnen met het maken van de
patrouille tekens. De figuurzagen
werden uit de kast gehaald en uit het
hout werden Alligators en Vleermuizen
gezaagd. De onderplank staat in de verf
en de beesten zelf staan te drogen met
de lijm.
Benieuwd naar het resultaat? Kom snel
maar eens langs op de bovenste
verdieping!
Ze zijn nog niet af, maar we weten zeker
dat ze super mooi worden!
Groetjes van de verkenners en de leiding!

Wat?

Wanneer?

Jantje Beton

07 t/m 12 maart 2016

HIT

25 t/m 28 maart 2016

Duinenmars

10 april 2016

Groepsweekend

15 t/m 17 april 2016

Koningsdag

27 april 2016

Dodenherdenking

04 mei 2016

Zomerkamp bevers

14 t/m 16 mei 2016

Zomerkampen

09 t/m 16 juli 2016

