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Hoi Allemaal!
Nadat we in het vorige Groene Blad afsloten
met de Sinterklaasopkomst, hadden we nog
een paar opkomsten in 2016. De week na
Sinterklaas zijn we gaan knutselen. De dames
begonnen met het maken van kurkkunstwerken in het padvindsterlokaal en de
verkenners begonnen met een blikbrander. De
kurken werden in vormen vastgeplakt met
hete lijm en beschilderd. Zo ontstonden mooie
dingen. In de verzamelde blikken werden
gaten geslagen, stukken werden eruit geknipt
en blikken werden in elkaar vast gemaakt. We
hebben de bikken nog niet uitgeprobeerd,
maar wie weet gaan we dat binnenkort wel
doen…
Wanneer de buitentemperatuur daalt krijgt
iedereen toch weer zin om lekker op het ijs te
staan en een paar rondjes te schaatsen. Ook
dit jaar gingen we dit doen. Warme kleren
aan, mutsen op, sjaals om en gaan! Na lekker
te zijn opgewarmd met warme chocomel was het natuurlijk ook tijd voor tikkertje. De “tikkersmuts”
werd aangewezen en het spel begon. De tijd ging zoals altijd veel te snel en voor we het merkten was
de opkomst alweer voorbij. Tot volgende week weer!
Dit was de laatste opkomst voor kerst en het nieuwe jaar. Dan moeten we natuurlijk iets speciaals
doen. En dat gingen we doen: in groepjes levende kerstkaarten maken! Na elke ronde kon je elkaar
punten geven. Wie aan het eind van de avond de meeste punten had gekregen had de “Kerstbal
2016” gewonnen. Die kreeg je mee naar huis zodat je je eigen kerstboom extra mooi kon versieren.
Na het knutselen van een kerstboom, een kerstdiner, een sneeuwballengevecht en een
nieuwjaarswens waren alle groepjes tevreden en helemaal in de kerst/oud-en-nieuw stemming.
Tevreden kon iedereen beginnen met het vieren van de vakantie, sommige met de “Kerstbal 2016”
prijs aan de boom.
Na kerst en een oud-en-nieuw te hebben
gevierd, waarbij gelukkig niemand iets is
kwijtgeraakt, was het tijd voor de eerste
opkomst van het jaar 2017.
Dit was niet zomaar een opkomst. Nee nee.
Een paar dagen ervoor kreeg iedereen thuis
op de mat een ware uitnodiging voor de FLG
filmmarathon op de Lange Haven!
De opkomst was namelijk een echte bios
met 3 verschillende zalen, een drink/snack
lokaal, avond/nachtprogramma en nog veel
meer.
De matjes werd uitgerold en de pyjama’s
werden aangetrokken. Om 20:00 werd de
eerst film aangezet en in de grote zaal. Deze
film zou een tipje van de sluier oplichten
over het thema van het komende kamp.

Het was de film De Drakenrijders van Berk (hoe tem je een draak).
Toen de eerste film was geweest was er een korte pauze. Niet veel
later schoven ook explorers en stamleden aan en begon het feest in
alle drie de zalen. Film na film werd gekeken, langzaam vielen
enkele kort even in slaap om later weer wakker te worden. De films
draaien namelijk de hele nacht door. Om iets over 5 uur in de
ochtend werd de laatste reeks films gestart. Weinig hebben het
eind van die film meegemaakt…
Het opstaan ging nu wel erg moeilijk. Maar iedereen zat op tijd aan
de ontbijttafel. Snel ontbijten en hup, lekker naar huis en verder
slapen. Tot volgende week!
Deze avond stond in het thema van de HIT en de Wereld
Jamboree. In het eerste deel van de avond konden alle dames en
heren door middel van opdrachten te doen punten verdienen.
Daarmee konden ze weer op hun beurt activiteiten en spellen
kopen om zo het eigen weekend in elkaar te zetten. Toen iedereen
een beetje een idee had, is er gekeken welke activiteiten/
weekenden overeenkomen met de HIT-weekenden. Even later
kwam Julie van de Explorers langs om te vertellen over hoe zij het
heeft ervaren om met andere Nederlandse scouts deel te nemen
aan de World Jamboree in Japan. Een onwijs gave ervaring die ze graag deelt met de Padvindsters en
Verkenners. In 2019 start namelijk de World Jamboree in Amerika en daar kan je je nu al voor
inschrijven!
Tijdens de laatste opkomst in Januari moesten we helaas afscheid nemen van Siward. Hij is al sinds
het groepskamp in 2013 leiding bij de Verkenners en nog langer dan dat is hij al leiding bij de Bevers.
Siward studeert in Tilburg om een supergoede dokter te worden en daarom moet hij veel leren.
Helaas betekende dat, dat hij niet meer altijd bij de Verkenners erbij kon zijn en dus weg zal gaan.
Maar dat laten wij natuurlijk niet zomaar gebeuren!
Siward mocht met 2 verkenners zijn knoopkunsten in de grote
zaal laten zien door een groot A-frame te pionieren. Toen het
frame eindelijk in elkaar zat moest hij met behulp van alle
scouts zonder de grond aan te raken naar de overkant “ lopen”
met het A-frame. Dit is nog een stuk moeilijker dan gedacht
maar uiteindelijk lukte het hem wel.
Hierna gingen we naar boven voor het grote “meeltaart” spel.
Je moet hierin proberen elke keer een stukje van de taart af te
snijden zonder dat het snoepje wat bovenop ligt eraf valt. Valt
het snoepje er toch af dan moet je het snoepje pakken door
alleen je mond te gebruiken. “Happen” dus. Natuurlijk
moesten we ervoor zorgen dat dit bij Siward zou gebeuren. En
dat lukte uiteraard! Na even twijfelen durfde Siward het toch
aan en kwam hij uiteindelijk met het snoepje uit de strijd.
Maar niet ongedeerd…
Nadat hij uiteindelijk wel kon uitbreken in de kring, hebben we
echt afscheid van hem genomen als leiding. Tot snel weer
Siward!
De vrijdag erna was het tijd om te knutselen in het thema van kamp. In het padvindster lokaal
stonden enkele grote borden klaar en verschillende soorten spuitbussen. Snel de mondkapjes op en
spuiten maar. In het thema van het kamp werden eerder bedachte ideeën uitgevoerd en kwamen er
erg creatieve kunstwerken tevoorschijn. In het verkennerlokaal was er een gigantische cake gemaakt
waar elke groep een deel van kreeg. Met alles wat er op de tafel te vinden was(en dat was erg veel)
kon je jouw eigen stuk zo gaan versieren dat het ook wat te maken had met het kamp.

Deze creaties waren nog gaver dan de
schilderingen en zijn daarna lekker opgegeten
en mee naar huis genomen. Jammie! Lekker
zoet was hij.
Om in het knutselthema te blijven hebben we de
week erop een soup-opera gemaakt. Dit is een
supergaaf stop-motion filmpje die je maakt met
verschillende soorten groenten. Deze groenten
kan je daarna gebruiken om een lekker
groentesoep van te maken. Dit hebben we
helaas vanwege de tijd niet meer kunnen doen.
Ook dit jaar zijn wij weer de straat op gegaan
om geld op te halen voor Jantje Beton. Jassen
aan en gaan met die banaan! Het geld wat
wordt opgehaald is voor een deel voor Jantje
Beton zelf, en een deel voor de groep. Maar ook een klein deel is voor de speltak zelf. Hiermee gaan
we binnenkort wat leuks doen!
Een paar weken terug tijdens het knutselen met de cake en dergelijke hebben de patrouilles en de
ronde een tekening gemaakt over hoe ze op kamp de keuken zouden willen pionieren. Het ene
groepje kwam met een heus keuken-kasteel. Hierop zat een uitkijktoren, een schommel en nog veel
meer. Een ander groepje besloot om een soort van blokhut te pionieren. Ook erg creatief maar de
realisatie wordt nog een goeie
uitdaging…
Toen in de voorjaarsvakantie veel
verkenners en padvindsters op vakantie
waren hebben we besloten om wat leuks
te gaan doen. Wij hebben snel de pijl en
boog sets van zolder gehaald, het net
opgehangen en de blazoen neergezet.
De bogen werden in elkaar gezet en het
schietfeest kon beginnen. Enthousiast
werden de pijlen afgeschoten,
opgehaald en opnieuw afgeschoten. Zo
ging dit nog wel even door. En door. En
door.
Toen iedereen een beetje was
uitgeschoten hebben we alles snel
afgebroken zodat we nog konden
trefballen en voetballen in de grote zaal.
Marcel heeft onlangs zijn eigen bedrijf opgericht en heeft een supergaaf spel bedacht. Dit moet
natuurlijk getest worden. En wie zijn daar nou geschikter voor dan een hand vol scherpe, en snuggere
padvindsters en verkenners. Niemand dus! Het “Hunt the Hunter” spel wordt gespeel in het centrum
van Schiedam en brengt je langs vele interessante plekken en historische feitjes. Door vragen goed te
beantwoorden kom je erachter op wie je jaagt. Als je het weet heb je gewonnen en een heel gaaf
spel gespeeld. Meer info is natuurlijk te krijgen bij Marcel!
Zo! Wat hebben we weer een hoop gedaan! Gelukkig zijn we nog lang niet klaar voor dit jaar. Dus
blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze Twitter of Facebook.
Tot snel! De padvindster en verkennerleiding!

16-12: Sinterkerst
11 dagen na sinterklaas en 9 dagen voor kerst vierde de stam
sinterkerst. De opkomst begon iets eerder dan normaal omdat de
stam samen ging gourmetten. Gelukkig hadden Marloes en Naomi
meer dan genoeg eten ingekocht: we weten allemaal dat de
mannen van de stam geen kleine eters zijn. Na de maaltijd ging de
stam naar hun lokaal om suprises uit te pakken. De leden hadden
stuk voor stuk flink uitgepakt: stamadviseur Eric had een papiermaché koe gemaakt voor Naomi, Naomi had voor Calvin de icetealegende vereeuwigd in een pop (die nu te bewonderen is in het
stam lokaal), Calvin maakte voor Ivo een camera met zijn favoriete
foto (met Casey Neistat), Ivo had voor Eric twee paar wandelvoeten
gemaakt (Eric had sokken op zijn verlanglijstje staan), Matthijs had
voor Jona een ware appelsap-tap gemaakt, Jona had voor Alma een
studentenkamer gebouwd en Alma leidde Matthijs in een speurtocht
door het gebouw. Iedereen was blij met zijn cadeau en het was een
erg gezellige avond.
23-12: Schaatsen
We zijn gezellig gaan schaatsen op de Schiedamse schaatsbaan.
Maar het is natuurlijk geen schaatsen zonder een leuk spel…
Het doel was zoveel mogelijk mensen om te gooien voor je eruit werd
gezet.
De puntentelling was als volgt:
Normale mensen: 1p
Kinderen: 5p
Kinderen op banaan: 15p
Meisjes met smartphone: 30p
Volle snelheid: 40p
Uiteindelijk heeft Calvin gewonnen door mensen te laten vallen zonder ze
aan te raken. We zijn er nu echt van overtuigd dat Calvin de Force heeft en
een echte Jedi master is. Na niet al te lang zijn we weer terug naar de
stamhut gegaan en hebben nog een toffe avond gehad.
30-12: Stam + Explo’s oudjaarsopkomst
Op de een-na-laatste dag van het jaar kwamen de explorers en de stamleden samen voor een
spellen-opkomst. De scouts konden onder andere Just Dance, Cards Against Humanity en Black Cards
spelen. Dit alles natuurlijk onder het genot van appelbeignets en oliebollen. Om het uur werd er ook
nog een Pub Quiz gehouden, de uiteindelijke winnaar van deze quiz was Britt. Niet gek natuurlijk:
iedereen weet dat Britt een echte kroegtijger is. Om twaalf uur precies (00:17) gingen de flessen
champagne (Jip en Janneke) open en staken we vuurwerk (sterretjes) af!
01-01: Jaarlijkse nieuwjaarsfeest
Ook dit jaar vierde de stam de jaarwisseling weer in stijl: met
als thema het wilde westen gingen de stamleden 2017 in.
Jona, Lotte en Matthijs hadden van tevoren de stamhut
omgetoverd tot een heuse saloon, met klapdeurtjes,
uithangborden en heel veel stro. Iedereen kwam verkleed als
cowboy (hoed) of indiaan (verentooi) en er waren hapjes in
western-stijl. En natuurlijk konden al onze gasten weer op de
foto in onze cowboy fotobooth! Tot volgend jaar!

06-01: Filmavond met de scouts
Voor de eerste opkomst van het jaar werden de stam leden uitgenodigd bij de scouts. De verkenners
en padvindsters organiseerden immers een filmnacht. Voordat de stamleden echter lekker konden
relaxen bij een filmpje moesten ze de stamhut opruimen van het nieuwjaarsfeest. Het was namelijk
een behoorlijke bende: er lag overal stro. Toen de stamhut weer (voor zo ver mogelijk) schoon was,
konden de stamleden Big Hero 6 kijken. De dresscode was ‘in je pyjama en slaapzak’. Matthijs en Ivo
hadden jammer genoeg door overwerk geen tijd meer om thuis een pyjama op te halen maar gelukkig
was de rest van de stamleden wel in pyjama gehuld. Zo hadden Naomi, Lotte en Alma zelfs een
onesie aan. Na de eerste film dropen de meeste stamleden alweer af: zij hadden zin in een drankje in
de stamhut.
13-01: Challenges
De challenges opkomst is een opkomst die ieder jaar terugkomt. Zoals die titel al voorspelt worden we
uitgedaagd tot verschillende challenges. Degene die wint is dan de challenge master van dat seizoen.
We begonnen de avond met een aantal grappige filmpjes waarbij je niet mocht lachen. Als je dit wel
deed moest je gaan snoephappen in “Het spul”. “Het spul” is een mythisch wezen dat in onze
verkenner tijd is ontstaan. Het gaat hier om een mix van vanillevla, bloem en magere yoghurt van
zuivelmeester. Het spul 1.0 was ooit weggegooid in een vuilnisbak waarna het de volgende dag
spoorloos verdwenen was…
De rest van de avond stond in het thema van pittigheid. Eerst deden we een spel waarbij je een
dobbelsteen moest gooien waar een aantal pepertjes op stonden. De hoeveelheid pepertjes stond
gelijk aan de pittigheid van de chocolade die je erbij moest eten. Verder hebben we nog wasabi
poeder geproefd. En we hebben erge vieze pruimen gegeten.
Uiteindelijk is Ivo de winnaar geworden en mag hij met deze titel braggen over dat hij de challenge
master is. Ook heeft hij de bevoegdheid anderen te slaan met een dode vis.
20-01: Kamp plannen
Op deze avond begon de stam met het plannen van het zomerkamp. Al snel werd besloten dat het
kamp van 7 tot en met 13 augustus gehouden zal worden. De locatie was iets lastiger: de stamleden
wouden graag naar Tsjechië maar dit was lastig met vervoer. Helaas had het lief aankijken van ouders
ook niet veel effect en dus moeten we dan maar met de trein. Matthijs zou snel zijn skills inzetten om
de goedkoopste treinen uit te zoeken en Alma begaf zich op vage Tsjechische sites op zoek naar een
kampeerterrein.
03-02: Boy Band Battle
In de planning voor vanavond stond een Boy
Band Battle door Naomi en Alma, iedereen
had zijn foutste kleding aangetrokken
(Naomi combineerde rood en roze, Alma
stond in een glitterjurk) maar door gebrek
aan aanwezige stamleden kon de wedstrijd
niet echt van start komen. Daarom gingen
de stamleden verder plannen voor kamp: nu
we tot de realisatie kwamen dat de trein
naar Praag er zo’n 14 uur over doet
overwegen we met het vliegtuig te gaan.
Mailtjes werden verstuurd naar de twee
kampeerplekken en vol spanning wachtten
de stamleden op reactie.

24-02: Bier & Burger night
Op deze avond werkte de stam aan haar image: Ivo had een
fotoshoot opgezet. De foto’s kan je hier zien! Daarnaast
genoten de stamleden van heerlijke burgers.
03-03: Mario Maker
De opkomst van deze week was weer een verrassing, ditmaal
van Lotte. We moesten een mario level ontwerpen en die
vervolgens in de grote zaal opbouwen.
Het designen en opbouwen was al heel leuk, maar de meeste lol
zat natuurlijk in het doorlopen van het level. Een ingewikkeld
parcour met slingers over lava, een vliegende vis, een
vuurbalspuwende plant, een hoge ladder en aan het einde een
beeldschone prinses.
10-03: Plannen
De stamleden moesten weer verder met het plannen van kamp:
de leden willen met het vliegtuig naar Tsjechië maar dat kost
natuurlijk best wat geld. Er werden verschillende ideeën
bedacht om geld op te halen, waaronder een tweede Burger &
Bier avond.
17-03: Zeeslag
Op deze avond kwamen de explorers wennen bij de stam: Casper, Britt en
Julie stonden al ruim op tijd in het stamlokaal. Lotte en Naomi organiseerden
de opkomst: iedereen moest 5 papieren bootjes vouwen. Vervolgens ging de
stam naar buiten waar ze zeeslag gingen spelen. Maar niet zomaar zeeslag:
zeeslag met brandende tampons als wapen! De meiden namen het op tegen
de jongens, die uit alle macht hun “kolonel” verdedigde. Er ontstond een
brandend slagveld maar gelukkig kwam iedereen aan het einde van de avond
weer veilig terug in het stamlokaal (behalve de bootjes natuurlijk). Daar
dronken de stamleden en de explorers samen nog een kopje warme coco.
Groetjes!
Alma, Calvin, Ivo, Jasper, Jelle, Jona, Lotte, Matthijs, Naomi en Siward

Wereldmuseum
Dit jaar zijn de welpen en kabouters weer op een leuke
manier begonnen. Normaliter doen we een casino
opkomst, maar dit jaar hebben we iets anders gedaan. We
zijn namelijk met z’n allen naar het Wereldmuseum in
Rotterdam gegaan.
Na heel wel glijden en glibberen zijn we uiteindelijk daar
terecht gekomen voor een tentoonstelling genaamd “Afrika
010”. Deze tentoonstelling ging over de Afrikaanse cultuur.
De welpen en kabouters zijn door deze tentoonstelling
rondgeleid middels een speurtochtje met vragenlijst.
Installeren
Naast allemaal leuke dingen hebben we dit kwartaal ook weer een
hele hoop kinderen geïnstalleerd. Het betroffen hier de kinderen
welke over zijn komen vliegen of nieuw binnen waren gekomen in
dit scoutingseizoen. Gefeliciteerd Chris, Sacha, Julian, Arletta,
Louisa, Esther en Zanro!
Aansluitend op het installeren hebben we ook gelijk de definitieve
nestindeling gemaakt en de oudste kinderen / kinderen met de
meeste ervaring gebombardeerd tot helper en gids. Hopelijk dat
ze met hun rollen de huidige stafleden een handje kunnen helpen
;).
Ik-Badge
Het afgelopen kwartaal zijn we met ons allen ook weer bezig
geweest met een nieuwe vaardigheids-insigne: De Ik badge.
Hierbij was het de bedoeling dat de welpen wat over hun zelf te
weten kwamen, maar ook hoe de anderen hun konden zien. Zo hebben we bijvoorbeeld per nest een
levensgrote foto geschilderd, spellen gedaan om hun karakters te beschrijven en gekeken naar hoe de
levensloop van de welpen en kabouters er uit zag door middel van een tijdslijn te maken. Ook hebben
de kinderen een tekening gemaakt waarop alle belangrijke mensen uit hun leven stonden zoals
familie, vrienden, klasgenoten en andere mensen die ze vaak zien.
Jantje Beton
Ook dit jaar hebben de Welpen gecollecteerd voor
Jantje Beton. In groepjes gingen ze langs de huizen
en probeerde ze zoveel mogelijk geld op te halen
voor dit goede doel. Als ze ergens aangebeld hadden
plakte ze een sticker naast de bel zodat er niet meer
aangebeld hoefde te worden bij die mensen.
Ondanks dat er veel nieuwe kinderen meeliepen voor
de welpen die hier nog geen ervaring mee hadden,
heeft iedereen het helemaal perfect gedaan!
Verkiezingen
Tijdens verkiezingstijd waren de welpen stiekem zelf ook hier wat mee bezig, maar na het bij hun na
te vragen vonden ze het eigenlijk veel leuker als zij zelf hier ook wat in te zeggen konden hebben.
Jammer genoeg mochten ze niet voor de Nederlandse verkiezingen stemmen, maar gelukkig zijn er
altijd nog de Welpenverkiezingen!

Alle nesten waren een politieke partij die zelf standpunten voor op scouting mochten maken en zelf,
met een beetje hulp, een budgettering konden maken met wat zij belangrijk vonden voor tijdens een
heel Scoutingseizoen.
Al snel vlogen de slogans en standpunten in het rond en het duurde gelukkig ook niet lang tot er ook
flyers gemaakt werden voor hun partij die uiteindelijk de andere welpen moest overhalen om voor
hun te stemmen. Gelukkig had iedere partij ook nog een eigen lijsttrekker gekozen die zelf door het
lokaal op campagne ging.
Nadat iedereen zijn campagnewerk had
gedaan was het tijd om te gaan stemmen.
Iedere welp, kabouter en staflid moest zijn of
haar stem uitbrengen op een andere partij dan
waar zij in zaten. Uiteindelijk zaten de
peilingen er geheel naast, werd er tactisch
gestemd en kwam het neer op een nipte winst
voor 1 van de partijen. Gelukkig kan er altijd
nog een coalitie gevormd worden door de
andere partijen zodat ze alsnog de invloed
konden hebben. :)
Volgend kwartaal
Ook volgend kwartaal hebben we weer een hele hoop
leuke dingen in petto, zoals de Duinenmars, een welpenen kaboutersweekend, een hele hoop leuke opkomsten en
veel lol. We hopen jullie allemaal weer zo vaak mogelijk te
kunnen zien!
Groetjes van Akela, Wontolla, Hathi, de welpen en de
kabouters!

2017 is pas een paar maanden bezig, maar de bevers
hebben al superveel leuke dingen meegemaakt. We zijn het
jaar extra goed begonnen met een uitje naar het
wereldmuseum in Rotterdam, samen met de welpen. In het
museum kregen we eerst een verhaaltje te horen over de
Afrikaanse prinses Arabella. Daarna bezochten we de
tentoonstelling over Afrika. Maar terwijl we daar rondkeken,
hadden de bevers een extra opdracht: zoek in de
tentoonstelling naar zo veel mogelijk dieren en teken ze na.
Dit leverde hartstikke leuke tekeningen op en we hebben
veel geleerd over welke dieren er in Afrika wonen.
De week daarop hebben we, gewoon weer in ons eigen
gebouw, het jaar geopend met de traditionele casino. Een
snoepjescasino om precies te zijn! De bevers moesten eerst
allemaal een doosje maken in de vorm van hun favoriete
snoepje, zodat ze daar later hun echte snoepjes in konden
bewaren. Toen deze klaar waren kon het casino beginnen.
Er waren drie spelletjes waarbij de bevers snoepjes konden verdienen. Er was hoger-lager met
kaarten, een dobbelspel en memory. Als je won werd je inzet verdubbeld, en zo hebben ze de leiding
aardig wat snoepjes armer gemaakt.
Ook heel leuk was het maken van ons eigen speelgoed. We
begonnen met het maken van onze eigen glitterbollen. Dat
deden we door Toy Story figuurtjes op de deksel van glazen
potjes te plakken. De potjes zelf vulden we met water, en heel
veel glitters. Vervolgens werd de deksel op het potje gedraaid
en voilà, glitter-schudbollen. Als tweede speelgoed maakte we
knikkerbanen. In de deksels van schoenendozen legden we
parcours aan waar we dan met een knikker doorheen moesten
proberen te komen.
Omdat de bevers zo van snoepjes houden, besloten we de
week hierna een speurtocht te houden met een
snoepjesthema: een marshmallow speurtocht! Op ieder
kruispunt moesten de bevers een zakje met een marshmallow
erin vinden. De straat waar de marshmallow het dichtste bij
lag was de straat waar we in moesten. Terug op het gebouw
konden we weer heerlijk warm worden met warme chocomelk,
en hebben we natuurlijk de marshmallows opgegeten.
Niet alleen wij hebben het koud in de winter, maar ook de
vogeltjes. Dus hebben we een opkomst besteed aan het
maken van vogelvoer. Er waren drie verschillende soorten
voer die de bevers konden maken. De eerste was een
ketting met pinda eraan geregen. De tweede waren wcrolletjes met pindakaas en vogelzaad, en als laatste maakte
we vetbollen. We hopen dat de vogels genoten hebben van
hun zelfgemaakte eten!
Bij scouting hoort natuurlijk ook het verdienen van badges.
De bevers hebben, verspreid over drie opkomsten, hun
Rozemarijn badge verdient.

Rozemarijn weet alles over eten en is dol op koken. Dus
begonnen we onze Rozemarijn opkomsten met het
bakken van Valentijns koekjes en cakejes. Aan een tafel
werden mini-cupcakejes gebakken en aan de andere
zandkoekjes. Terwijl deze aan het bakken waren hebben
de bevers theedoosjes versierd om later hun gebakken
traktaties in te kunnen doen. Nadat alles uit de oven was
konden de cakejes nog versierd worden en waren ze
klaar om aan een Valentijn gegeven te worden. Of om
zelf op te eten, hihi.
De tweede week waarin we met ons badge bezig waren
speelden we spelletjes met als thema eten. Vies-of-lekker
bijvoorbeeld, of een estafetten waarbij je een tafel moest
dekken. Maar ook schipper-mag-ik-overvaren als eten
(hoe rent een pizza? En een taart?) en gezond-ofongezond. Dat bleek nog best moeilijk, want is
bijvoorbeeld een biefstuk nou gezond of ongezond? Of allebei een beetje? Ook memorie bleek nog
best lastig. We moesten steeds een etenswaar zoeken bij het ingrediënt waar het van gemaakt is. Zo
is popcorn van mais gemaakt en brood van granen. We hebben veel geleerd over eten en waren zo
een stap dichterbij ons badge.
Voor onze laatste opkomst voor we onze badge kregen gingen we weer zelf wat koken, maar deze
keer geen koekjes of cakejes maar juist iets gezond. We hebben twee verschillende soepen gemaakt,
een groentesoep en een wortel-paprikasoep. De bevers hebben zelf de groenten in kleine stukjes
gesneden en in de juiste pan gedaan. Terwijl de soep aan het koken was hebben we dieren gemaakt
van fruit. Toen alle dieren en de soep klaar was hadden we ons badge verdient! Sterre had mooie
kleurplaten gemaakt waar iedereen de badges kon kleuren die hij al eens verdient had. Zo kunnen we
precies zien welke badges we hebben gehaald.
Nu we klaar waren met ons badge, konden we weer
wat anders gaan doen. Precies op tijd voor carnaval. De
bevers (en de leiding) mochten verkleed naar scouting
komen, maar je kon je ook in het lokaal nog verkleden.
Schmink mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Toen
iedereen er carnavalswaardig uitzag en we het lokaal
hadden versierd was het tijd voor spelletjes. We
hebben stoelendans gedaan, fietsbelbromfiets en
verstoppertje. Wie had er ooit gedacht dat het
kabouterlokaal zo veel verstopplekken zou hebben?
Wat ook heel tof was, was onze spelletjes-in-het-groot
opkomst. Zoals de naam zegt namen we gewone
spelletjes en speelden die dan in het groot. We
begonnen met bingo. Als Sterre een nummer oplas,
moesten de bevers de tennisbal zoeken waar het
nummer op stond voordat ze het mochten afstrepen. Maar als iemand anders de bal eerst vond kon
hij die weggooien en moest de rest opnieuw beginnen. Wie als eerste zijn bingokaart vol had won.
Het tweede spel was bowlen. Met een basketbal moesten we in zo weinig mogelijk pogingen alle
kegels omgooien. Wie dit lukte in zo min mogelijk pogingen kreeg de meeste punten. Bij levend boterkaas-en-eieren moesten we ronde en vierkante krukjes in het raster zetten om drie op een rij te
krijgen. En om af te sluiten kon groot jenga niet ontbreken.
Groetjes van Bas, Sterre, Rebbel en de bevers!

Wat?

Wanneer?

Stafweekend

01 t/m 02 april 2017

Duinenmars

09 april 2017

HIT

14 t/m 17 april 2017

Beverweekend

14 t/m 15 april 2017

Restaurantavond explorers

21 april 2017

Koningsdag

27 april 2017

RSW

19 t/m 21 mei 2017

Beverkamp

03 t/m 05 juni 2017

Bier en burgeravond stam

10 juni 2017

Zomerkampen

08 t/m 15 juli 2017

