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Welkom in het nieuwe Groene Blad!
Niet alleen het uiterlijk is veranderd, ook de redactie is uitgebreid. Maartje maakte al
zo’n 6 jaar het blad alleen, maar sinds dit jaar gaat Joost haar daarbij helpen,
superfijn! We zijn blij met de nieuwe ideeën die we hebben gekregen en bedacht, en
hopen dit leuk verwerkt te hebben in deze (en komende!) uitgaven. Een daarvan is
natuurlijk dat alles in kleur is! Hartelijk dank aan alle adverteerders, die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Veel lees plezier en we horen graag eventuele tips en tops!
Groetjes Joost en Maartje

We hebben de afgelopen weken weer aardig
wat leuke dingen gedaan!
Zo was er weer een weekendje gepland op 16,
17 en 18 februari. We hebben eerst waterspons-vuur gespeeld in het sterrenbos en
daarna nog een lekkere avondwandeling
gemaakt vanaf Delft naar de lange haven.

Pisa, sjoelen en Jenga.
Daarna nog een aantal potjes weerwolven.
En daarna lekker de slaapzakken in en slapen.
Nou ja, slapen…

‘’Het klauterwoud leverde
best wat natte voeten op!’’
De volgende ochtend weer lekker ontbeten en
daarna zelf dasringen gemaakt! Als afsluiting
van het weekend zijn we nog een uurtje gaan
bowlen. Daarna gingen we allemaal na een
gezellig weekend weer naar huis.
De week na was het voorjaarsvakantie en
hebben we mooie dierenpuzzels
gefiguurzaagd. De scouts waren goed bezig en
het eindresultaat is erg gaaf geworden!

Daarna hebben we lekker de slaapzakken
opgezocht, Om de volgende morgen weer fris
en uitgeslapen aan het ontbijt te verschijnen!
Met volle buiken zijn we op de fiets gestapt en
vertrokken naar het klauterwoud, om daar
lekker te klimmen en te klauteren. Er was ook
een pondje die op en neer ging over het
water, en wat soms natte voeten opleverde…
Na de lunch fietsten we weer terug naar de
Lange Haven, waar iedereen ’effe kon chillen’
of een filmpje kon kijken. Rond de klok van 6
konden we aan tafel en aten we heerlijke
broodjes
hamburger met
gebakken
aardappels en
sla, welke
bereid waren
door Joyce en
Monique. ’s
Avonds deden
we het rustig
aan met een
spelletjesavond.
We speelden
onder andere
de toren van

We hebben ook nog een schietopkomst gehad,
waarbij we met pijl en boog en met een
luchtbuks hebben geschoten. Je moest richten
op blikken die waren opgestapeld en dat lukte
ons aardig. Het was leuk om te doen en
aangezien er niet zoveel scouts aanwezig
waren, konden we lekker vaak schieten!
Elk nadeel heeft zijn voordeel!

Ook hebben we weer een aantal keer
insigneavonden gehad. Hierbij kunnen de
meiden en jongens kwalificaties doen om een
insigne te behalen. Er zijn al aardig wat scouts
die weer een stuk dichter bij het halen van een
insigne zijn gekomen!
Verder staan er nog diverse leuke opkomsten
gepland voor de komende weken en kijken we
natuurlijk ook al uit naar zomerkamp!
Groetjes van alle scoutsstaf,
Martijn, Kevin, Edwin, Joyce en Monique

Gewenst gedrag?!
Fijne titel. Wat is het eerste wat in je opkwam toen je het las? Misschien wel gedrag dat je leuk vindt:
een kroel van je lief, een compliment? Of misschien maakte het iets los van opstandigheid: brutaliteit,
tegen de meute ingaan, etc. Gewenst gedrag is iets wat lastig onder woorden valt te brengen. De
één heeft andere normen en waarden dan de ander. Hoe kun je hier dan beleid over maken? Eigenlijk
heel simpel: door er met elkaar over in gesprek te gaan.
Op zaterdag 17 februari werd er een trainingsdag
Gewenst Gedrag verzorgd door een 4-tal trainers van
scouting Nederland. Deze training werd door de 4
scoutinggroepen uit Schiedam gevolgd. Leiding,
praktijkbegeleiders en bestuursleden waren
aanwezig. Bij elkaar een groep van ruim 50 personen
met als doel: met elkaar in gesprek gaan over
gewenst gedrag.
Om het ijs te breken en met elkaar in contact te
komen kreeg de groep een ogenschijnlijk simpele
opdracht: Op de vloer lagen planken in een vierkant.
Iedereen stond erop. De rest van de vloer was “lava”, dus onbegaanbaar. De opdracht luidde: “Zet
elkaar op volgorde van oud naar jong”. Een hele uitdaging om langs elkaar heen te lopen zonder er
vanaf te vallen. Maar ook: met elkaar communiceren. Waar staat de jongste? Hoe krijgen we iedereen
in beweging? Het zorgde voor hilariteit en de eerste contacten waren gemaakt.
Vervolgens werden stellingen besproken door middel van het programma Kahoot!. Iedereen was
ingelogd via zijn mobiel en gaf na iedere stelling aan het hier mee eens of oneens te zijn. Aan de hand
van de uitslag werd per vraag besproken waarom men voor eens of oneens had gekozen. Hierdoor
ontstonden uitwisselingen over ieders normen en waarden. Stellingen die voorbij kwamen:
‘Jeugdleden onder de 18 mogen geen alcohol drinken’ en ‘Een leidinggevende van 18 jaar bij de
bevers mag geen relatie hebben met een 16 jarig jeugdlid bij de explorers.’ Deze laatste stelling
zorgde voor discussie, omdat de twee mensen slechts 2 jaar verschillen. Scouting Nederland komt met
een heldere uitleg: Wanneer je leidinggevende bent, verkeer je in een machtspositie en kun je dus
geen relatie hebben met een jeugdlid. Ben je stamlid en geen leiding, dan is de relatie geen probleem.
Daarna gingen de scoutinggroepen ieder
uiteen om op groepsniveau met elkaar de
regels en afspraken te inventariseren die per
groep worden nageleefd. Na de lunch gingen
we hier dieper op in aan de hand van de
protocollen die scouting Nederland heeft
gemaakt. We legden een aantal regels onder
de loep om te onderzoeken hoe wij hier
invulling aan geven. De conclusie: We doen
al een hoop goed! Waar we nog in kunnen
verbeteren? Met elkaar in gesprek blijven. In
sommige situaties kunnen we een protocol of huishoudelijk regelement erbij pakken, maar vaak is het
van groter belang om met elkaar in gesprek te gaan: hoe kijk jij hier tegen aan? Wat denk jij?
Terugkijkend; een zinvolle dag met een grote betrokkenheid van de leiding. TOP!
Groetjes Maaike Brouwer

Begin maart deden wij weer mee aan de Jantje Beton collecte!
Dit goede doel zet zich in voor mooie, nieuwe en veilige buiten speelplekken
voor kinderen. Van het geld dat we ophalen, gaat de helft naar onze eigen groep.
Ook voor ons een mooie verdienste dus! Penningmeester Peter zorgt er altijd voor
dat dit soepel verloopt.

’Het was wel de moeite waard, we hebben €652,88 opgehaald.
De helft daarvan is helemaal voor onze groep!’
Maar dit jaar was de opkomst helaas niet zo groot als verwacht. ’Op een mail die ik naar de ouders
had gestuurd om eventueel te helpen met collecteren, heb ik slechts 3 reacties gehad.’ Toch hebben
we, in het kleine gebied dat we tot onze beschikking hadden, ons best gedaan met collecteren.
Ook de jongere onderdelen hebben nog heel goed geprobeerd geld binnen te halen tijdens hun
opkomsten.
In onderstaande grafiek staan de opbrengsten van onze groep van de afgelopen 18 jaar. Zoals je ziet
was het wel de moeite waard, we hebben €652,88 opgehaald, en dat is toch meer dan vorig jaar!
Volgend jaar is de collecte van 3 t/m 9 maart. Wie helpt er dan (weer) mee?!

Natuurlijk zijn de welpen en kabouters ook dit
kwartaal weer lekker actief bezig zijn geweest.
We hebben vele avonturen beleefd en
hieronder staan er enkele uitgelicht welke we
afgelopen kwartaal allemaal hebben
meegemaakt.
Jantje Beton
Een belangrijke activiteit die we elk jaar weer
aan meedoen is Jantje Beton. We collecteren
met de hele groep om geld op te halen voor
speeltuinen en speelmogelijkheden voor de
minder bedeelden. Ook dit jaar hebben de
welpen weer heel goed hun best gedaan en
hebben we dit jaar weer meer opgehaald dan
vorig jaar! Uiteraard hebben we na afloop ook
gebruik gemaakt van de speelmogelijkheden
die we gelukkig al hadden in Schiedam!

’Die opkomst was best lastig,
want we hadden 2 Hathi’s!’
Installatie
Afgelopen kwartaal hebben we ook weer een
belangrijke stap gemaakt in de
scoutingcarrière van enkele nieuwe welpen en
kabouters. We hebben hun weer geïnstalleerd!
Dit keer hadden we een record van 7 kinderen
die geïnstalleerd werden. Welkom allemaal,
jullie zijn nu echt één van ons.

85 jaar
Een belangrijke mijlpaal voor niet alleen de
welpen en kabouters maar voor de hele groep
is onze verjaardag. De groep word dit jaar 85
jaar en om dit te vieren hebben we een “trip

down memory lane” gemaakt
en gekeken wat er de afgelopen jaren allemaal
is veranderd en wat er allemaal nog kan
gebeuren bij
de welpen!
Daarnaast
hebben ze
ook
geprobeerd
een eigen
scoutinggroe
p te maken
en deze door
de tijd heen
te laten
groeien.
IJsscout:
Vlak voordat
de I-scout
voor de stafleden werd gehouden, deden de
welpen en kabouters mee aan de IJs-scout.
We hadden wedstrijden om de mooiste
sneeuwpoppen te maken en hebben uiteraard
een sneeuwballengevecht gehouden! Uiteraard
hebben we de opkomst afgesloten met een
heerlijk kopje warme chocolademelk.
Willekeurige opkomsten
Uiteraard hebben we ons afgelopen kwartaal
weer enorm vermaakt met allerlei verschillinde
opkomsten. Zo hebben we de hoogste bergen
en sneeuw getrotseerd tijdens de Olympische
winter spelen en hebben we het vertrouwen
van iedereen op de proef gesteld door de Wie
is de Mol opkomst. Ook hebben we
meegedaan aan Denk-dag, de geboortedag
van Lord Baden Pawell. Op deze dag hadden
we ook een uitwisseling en kwam er iemand
van een andere Scoutinggroep kijken hoe wij
onze opkomsten deden. Het was wel allemaal
wat lastig af en toe, want we hadden een
opkomst lang 2 Hathi’s!
Ook hebben we nog de verjaardag van de 2
nieuwste stafleden gevierd (Ikki en Jacala).
Nog heel erg gefeliciteerd en we hebben
genoten van alle leuke spellen die jullie
georganiseerd hebben!
Groetjes van Hathi, Akela, Ikki en Jacala

De Iscout is een
wereldwijd spel voor
explorers en ouder
De bedoeling is om met een zo
groot mogelijk team, de meeste
punten te scoren. Dit doe je
door de reisvragen goed te
beantwoorden. Maar, niet alle
vragen kan je al inzien. Door
doe opdrachten uit te voeren,
speel je nieuwe vragen vrij.
Iedereen is dus hard nodig!

3 maart 2018 verzamelde zich een bonte groep
van stamleden, stafleden, boomstamleden,
bestuur en zelfs een paar verdwaalde welpen
en een scout op scouting. We hadden ons
opgegeven voor een internationale activiteit,
de Iscout.
We begonnen eerst met een gezellige
gezamenlijke maaltijd. We hadden een grote
berg pizza’s geregeld en zo konden we lekker
veel verschillende de pizza’s proeven. Het
duurde niet lang voordat we voldoende
koolhydraten hadden opgeslagen in onze
verzadigde lichamen. Zo hadden we voldoende
energie om alle opdrachten uit te voeren of de
vragen te beantwoorden.

’Met ongeveer 25 pizza’s op
tafel, kon je lekker veel
smaken uitproberen!’
De groep splitste zich in tweeën. De ene groep
ging opdrachten uitvoeren zodat er reispunten
werden verdiend.
De andere groep kon de reispunten inzetten
om vragen te kopen. Het antwoord was altijd
een locatie op de kaart.
Als je de juiste locatie had aangewezen op de
kaart dan verdiende je een punt.
Het waren pittige vragen. Zo moesten Mathieu,
Yorick, Eric, Hathi, Bas en Joost opzoek naar
de plek op aarde waar het grootste getal te
vinden is. Deze vraag hebben ze niet weten te
beantwoorden. Wat ze wel hebben gevonden
is de vraag: waar op aarde een hele berg
antieke bussen in een tunnel zijn opgeslagen.
Dat blijkt in Luik te zijn. Door een filmpje op te
zoeken van één van onze Nederlandse
YouTubers kan je de ingang vinden van de
tunnel. Door deze in de elektronische
spelomgeving van het spel aan te wijzen was
er weer een punt verdiend.

’De reisvragen waren erg
pittig, wie weet nou waar het
‘’grootste getal op aarde’’ is?’
De groep van mensen die de opdrachten uit
voerde was veel groter. Zij hadden een hele

boel leuke opdrachten.
Zo moesten ze een auto helemaal vullen met
ballonen. Die auto hebben ze ook gepimpt,
door er met karton een sportauto van te
maken. In de grote zaal hebben ze een
geweldig filmpje gemaakt waarbij het net lijkt
of ze in een echte achtbaan zitten! Ze hebben
ook een gedicht gemaakt met de titels op
boekenkaften, een levend schaakspel
nagebouwd, gedineerd bij de McDonald’s en
een doedelzak geknutseld van afvalmateriaal.
Een groep stafleden heeft de Haka gedanst, de
traditionele Maori dans uit Nieuw-Zeeland.
Onze voorzitster heeft een T-shirt bedrukt met
een afdruk van een putdeksel. En de stam- en
stafleden hebben zich gehuld in fruitjurkjes
(wel met een beetje trucage).
Je merkt het al: een zeer gevarieerd
assortiment aan opdrachten. Ik ben benieuwd
wat ze volgende jaar weer voor ons in petto
hebben. Ik hoop wel dat we dan iets beter
eindigen. We waren wèl de beste van de drie
deelnemende groepen uit Schiedam!
Van de 414 teams uit 17 verschillende landen,
werden we 92ste. De eerdere edities waren we
al eens 75e en 18e geworden. Het is trouwens
wel grappig om je realiseren dat er ook
mensen in België, Malta, Noorwegen en zelfs
Canada met dezelfde opdrachten bezig zijn!
Daar is het o.a. een ander tijdstip, dus heel
andere resultaten!

’Van een auto met ballonnen
vullen tot een achtbaan
pionieren, de doe-opdrachten
waren weer te gek!’
Ben je ook enthousiast geworden, dan hoop ik
dat je volgende jaar bij de explorers zit of de
stam natuurlijk, want dan vinden we het leuk
als je er bij bent. We kunnen wel wat extra
mensen gebruiken. Vooral mensen die ons
kunnen helpen met het beantwoorden met de
vragen, want daar konden we dit jaar wel wat
steun gebruiken.
Al met al was het een zeer geslaagde avond!
Groetjes Marcel

Traditioneel zijn de bevers het nieuwe jaar begonnen met het snoepjescasino.
Iedereen kwam in zijn mooiste kleren, net als in een echt casino. Eerst moest er een portemonnee
geknutseld worden om al het geld (snoepjes dus) in te bewaren. Iedere kleur snoepje had een
waarde. Door snoepjes in te zetten en spelletjes te winnen moesten de bevers zo veel mogelijk
punten zien te verdienen. Dit kon met snoepjesmemorie, een dobbelspel en een kaartspel. In
tegenstelling tot bij een echt casino ging iedereen rijker naar huis dan dat ze waren aangekomen!
Ook hebben de bevers een escaperoom gedaan: escape de hut.
Toen de kinderen aankwamen stond er een hut midden in het lokaal.
In de hut stond een kist met een slot erop, en rondom de hut lagen
sleutels verspreid. Na wel 20 sleutels geprobeerd te hebben, vonden
we eindelijk de juiste. In de kist zaten een kleiner schatkistje,
puzzels, een code met cijfers en een snoepautomaat. Als de
kinderen een puzzel hadden opgelost kregen ze een muntje voor in
de snoepautomaat. Op de snoepjes in de automaat stond de sleutel
om de cijferreeks te ontcijferen. Die leidde ons vervolgens naar de
keuken, vanaf waar we een spoor van sleutels volgde naar het park.
In het park vonden we nog een sleutel waarmee we het kluisje in de
keuken open konden maken. Hierin vonden we nog 3 puzzels die
uiteindelijk leidde tot de combinatie voor het kleine schatkistje!
De Olympische winterspelen vonden dit jaar ook weer plaats. Hier
moesten de bevers natuurlijk ook aan meedoen. Als opening hadden we een Olympische fakkelestafette. Vervolgens hadden we wat spelletjes om in
winterstemming te komen. De bevers bouwden iglo’s
van suikerklontjes en legden knopen met wanten aan.
Ook speelden we tafelcurling met sjoelstenen. Hierna
was het tijd voor de echte winterspelen: Wiiën! In de
grote zaal stond de Wii aangesloten op de beamer
zodat we op het grote scherm konden skiën en
snowboarden. Aan het einde was het tijd voor de
medailleceremonie, waar Nidhi haar gouden medaille
kreeg.
Voor carnaval mocht iedereen verkleed naar scouting
komen, inclusief de leiding natuurlijk. In het lokaal
hingen ballonnen met opdrachten erin. Om de beurt
mochten de kinderen een ballon lekprikken om er
achter te komen wat de volgende opdracht was. We hebben geschminkt, clowntje prik gespeeld en
(Belgische) stoelendans gedaan. Natuurlijk hoort de polonaise ook bij carnaval, deze deden we
helemaal tot in het welpenlokaal!
Het was hoog tijd om weer een badge te verdienen, dus
begonnen we aan ons Fleur Kleur-badge. Fleur Kleur
houdt van dingen als toneelspelen, verkleden en creatief
bezig zijn. Voor de eerste opkomst voor de badge gingen
we naaien. Eerst moesten de bevers de materialen
verdienen met een dobbelspel. Toen begonnen we met
het maken van knuffeltjes. We vulden sokken met
knuffelvulling. Hierna konden ze nog versierd worden. Na
een drinkpauze gingen we verder met het maken van
tasjes, ook deze werden uitgebreid versierd.

De week daarna had het gesneeuwd! Hier moesten we van genieten,
dus pakten we onze sleetjes en vertrokken we richting het park. Hier hebben we
heerlijk gesleed en met sneeuwballen gegooid. Toen we het koud begonnen te krijgen gingen we
weer naar binnen voor warme chocomelk. Hierna moesten we nog werken aan ons badge, dus
hebben we ons openings- en sluitingsdansje en liedje geoefend.
Collecteren voor Jantje Beton is ieder jaar vaste prik voor de FLG. De bevers vertrokken richting het
centrum in de hoop wat geld te verdienen voor speeltuinen en onze eigen vereniging. Toen we ons
rondje hadden gelopen vertrokken we weer naar de Lange Haven om nog aan onze badge te werken.
We speelden spelletjes die met emoties te maken hebben,
iets wat belangrijk is bij het toneel.
Hiermee gingen we de week daarop verder. We speelden
een emoji-speurtocht. Verschillende emoji’s gaven
verschillende richtingen aan. Omdat het heeeeel koud was
werd het maar een korte speurtocht. Binnen hebben we ons
verkleed in gekke kostuums en nog wat spelletjes gedaan.
Hierna had iedereen zijn badge verdiend!
Bij Pasen horen eieren, dat weet iedereen. Dus hebben de
bevers spelletjes gedaan met eieren. Eerst hebben we eieren
en mandjes versiert. Vervolgens gingen we eieren stelen van
de paashaas. De paashaas lag te slapen, dus moesten we
heel zachtjes lopen om hem niet wakker te maken. Terug in
het lokaal bleken er allemaal paaseitjes te liggen. Die
moesten we natuurlijk snel gaan zoeken.
Toen deze allemaal gevonden waren was het tijd voor iets
bijzonders: een installatie! Nidhi en Tygo horen nu ook echt
bij de bevers!
Groetjes uit Hotsjietonia

Mede mogelijk gemaakt door:

Met onderstaande woorden hebben wij afgelopen weken iets gedaan.
Kan je ze allemaal in de woordzoeker vinden? De overgebleven letters vormen daarna een zin!

Nieuwe column! Het gouden toetsenbord zal zijn ronde gaan doen op de groep…
Als je ‘m doorgegeven krijgt, mag je een stukje over jezelf schrijven.
Zo leren we iedereen wat beter kennen!
Sinds wanneer ben je lid van scouting?
1998, toen ik 5 jaar was (de toenmalige minimumleeftijd) ben ik zelf als bever
begonnen met scouting. Tussendoor heb ik wel een pauze gehad, tijdens de
middelbare school ben ik even weg geweest van scouting, maar ik ben weer
teruggekomen als leiding op mijn 18e, en daarna ook als stamlid.
Wat vind je het leukst aan scouting?
Dat je alles kan doen wat je maar kan verzinnen, van koekjes bakken tot
een hut bouwen en van gekke proefjes doen tot de schat van een piraat
vinden. En natuurlijk het enthousiasme van de kinderen dat je ervoor
terug krijgt!
Wat zou je binnen scouting nog graag eens doen/mee maken?
Met z’n allen iets groots en tofs bouwen zoals een tokkelbaan of een
grote glijbaan ofzo.
Wat kan nog wel beter op onze groep?
meer bevers!
Wat is je leukste scouting herinnering?
Fundays 2013, toen heb ik Bart ontmoet.
Wat voor opleiding/werk doe je?
Geneeskunde, ik “werk” op het moment
als co-assistent in het Erasmus MC.
Heb je nog andere hobby’s?
Dansen
Waaraan herkennen we jou?
Een vrolijk gezicht boven een rode blouse!

Mede mogelijk gemaakt door:

Naam:
Leeftijd:
Is nu:
Motto:

Bas Bos
24 jaar
Beverleiding
Doe maar gek, dan doe je
al normaal genoeg.

- Pas op: hoge dosis onzin en humor Sinterklaas:
De Sinterklaasopkomst was ook dit jaar weer een feest. Iedereen had kleinigheidjes gekocht voor het
dobbelspel. Enkele noemenswaardige cadeautjes waren: Een powerbank in de vorm van Takkie, een
uitschuifbare vork, 300 (kapotte) speculaasjes, een Donkey Kong DVD en twee mooie
prinsessentiara’s. Naomi en Casper hebben ook nog leuk pepernoten zitten strooien door de stamhut.
Vuurwerkopkomst:
Deze opkomst konden wij, dankzij
Jasper, onze innerlijke pyromaan
loslaten op een flinke stapel sterretjes.
Het idee was eigenlijk dat we mooie
vormpjes zouden maken en die
zouden aansteken, maar uiteindelijk
hebben we een (mislukte) rookbom, 3
gevulde pakjes, een hele hoop losse
sterretjes en een niet nader benoemd
haatsymbool afgefikt.
Na de opkomst werden wij verrast
door wellicht de beste staminvestering ooit;

Stef Stuntpiloot: nu te spelen in de
stamhut!

Kerst Gourmet:
Uitgerust in foute kersttruien (en in Caspers geval een hele outfit) is de stam gaan gourmetten. Naast
het eten hebben we ook kaas op de grond laten vallen en champignons laten aanbranden. Na het
eten en opruimen zijn we nog gezellig gaan kaarten.
Hobby opkomst:
Tijdens de hobby-opkomst hebben de stamleden elkaar hun
hobby’s laten zien, dit was natuurlijk zoals bij al onze
opkomsten een daverend succes. Jona gaf een les in het
schrijven van de Japanse taal. Lotte had een pittige Kahoot
voorbereid over religies. Casper gaf wat commentaar bij
een video van training met de ME. Naomi en Jasper lieten
de stam karaoke doen en 50 epische dance moves
uitvoeren. Tot slot gaf Professor Doctor Ingenieur en
Japan-enthusiast Riekerk een nuttige presentatie over het
Waifu-isme met een focus op de “tsun-dere”. We hebben
deze opkomst allemaal veel geleerd van elkaar, en ook veel
geleerd over elkaar.
Nieuwjaarsfeest gevolgd door schoonmaakopkomst:
Om 1 uur begon het officiële Stam-Nieuwjaarsfeest. De
opening was een mooie vuurwerkshow van Jasper. Na even
lekker geborreld te hebben deed Jasper het tweede deel
van zijn show. Het was een gezellig drukke avond, dus
kom volgend jaar ook!

Epic meal time
Wat kunnen we hier over zeggen. We begonnen nog erg optimistisch.
Met onze stapel random ingrediënten vertrokken we naar de keuken. En daar ging het mis.
Het begon bij de slavinken met tonijn. Ook hadden we pompoen en zoete aardappel, maar die wilde
niemand eten. Overal ging chili doorheen en alles ging in de frituur. Het frituurvet was ernstig zwart.
Maar het werd nog erger. Alles werd bij elkaar gegooid en tot een vieze brij fijngestampt. Hierna werd
het gewoon chaos. Eten viel op de grond, kleren werden gescheurd, mensen lagen in het gehakt,
dingen gingen kapot, mensen waren kwijt/boos/vies… Dus… Een normale avond in de stam.
iScout
Ook dit jaar hebben weer een aantal stamleden
meegedaan met de iScout. Dat is een spel wat door heel
veel scouts over de hele wereld gespeeld wordt waarbij we
opdrachten moesten uitvoeren om credits te verdienen.
Met die credits konden we vragen kopen waarop we
antwoord moesten geven. Dit jaar waren er weer hilarische
opdrachten zoals het pimpen van een auto of een
romantisch diner houden bij de Mac.
We zijn dit jaar op de 92e plaats geëindigd van de ruim
400 teams. Volgend jaar weer dus!
NL Doet
Dit jaar hebben we bij de stam ook meegedaan aan NL
Doet. We hebben de hele stamhut leeggehaald om
vervolgens de vloer te schrobben met een citroenzuur
oplossing. En ja, de stam zou de stam niet zijn als dat
niet een vieze chocomelk achtige drab opleverde. De
volgende dag hebben we garagecoating op de vloer
gesmeerd met een prachtig resultaat:
Groetjes van de Stam!
Mede mogelijk gemaakt door:

…Wij onder 34 leden een Paas enquête
hebben uitgevoerd? Hier zijn de grappige
resultaten te lezen, er waren bij sommige
vragen meerdere antwoorden mogelijk.
Veel leesplezier!

Dit jaar bestaat onze scoutinggroep 85 jaar! Dat betekent onder
andere dat we weer met zijn allen op groepskamp gaan!
Maar we gaan dit ook vieren met een groot feest!
Als het goed is heeft iedereen al een uitnodiging via mail ontvangen, hierin staat een
link om aan te geven of je er ook bij bent.
Zo niet, mail dan naar info@scoutingflg.nl en vermeld daarin je naam, met wie je
komt en of je ook blijft eten.
Tot dan!

De meest voorkomende woorden in dit Groene Blad zijn verzameld
in een woordenwolk:

&

Dodenherdenking
Duinenmars

Vriendenopkomst
bevers

Koningsdag

/
85 jaar jubileum feest
Bever-doe-dag

Mede mogelijk gemaakt door:

Groepskamp!

