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Van 15 t/m 17 april 2016 gingen we op groepsweekend
naar Westmalle, België! In dit Groene Blad kijken we terug
naar alle belevenissen door de ogen van verschillende leden!
GROEPSWEEKEND DOOR DE OGEN VAN:
De fotograaf:

Opkomsten
Afgelopen kwartaal hadden we weer, zoals jullie van ons gewend zijn, veel leuke opkomsten.
Zo hebben we een opkomst gehad met “Hathi’s grote dierenspel”. Hierbij moesten de welpen de
activiteitengebieden rond gaan in de jungle. Bij elk gebied kregen ze een opdracht. Als ze het goed
hadden uitgevoerd kregen ze een dierenplaatje. Met deze plaatjes speelden ze weer
activiteitsgebieden vrij om verder te
komen.Daarnaast hebben we ook enkele
keren samen gedraaid met de Kabouters.
Hier hadden we ook enkele thema’s als
rode draad. Zo hebben we een
smokkelspel gedaan en een
buitenspelletjes opkomst met onder andere
levend boter kaas en eieren. Ook hebben
de welpen en kabouters een keer zelf een
speurtocht mogen maken binnen het
gebouw, die door een ander groepje
welpen en kabouters werd afgelopen.
Duinenmars
Ook hebben de welpen meegedaan aan de 65e editie van de Duinenmars. Hier hebben we
traditiegetrouw weer de 10 kilometer gelopen. Onderweg hebben we weer veel plezier en lol gehad
met verschillende spelletjes en liedjes die we zongen. Daarnaast waren er ook weer vaak genoeg
vragen over van alles en nog wat waarbij de leiding soms ook schoorvoetend moest toegeven dat zij
ook niet alles wisten. Gelukkig liepen er ook weer genoeg ouders mee met ons om de leiding hier uit
te redden en het een nog leukere dag te maken. Tijdens de duinenmars zelf hebben we in
tegenstelling tot voorgaande jaren ook nog een tussenpauze gehad op het strand waarbij het leek of
de welpen nog geen enkele meter hadden gelopen, laat staan 9 kilometer.
Weekend
Net zoals vorig kwartaal hebben we weer samen met de Wesselgroep uit Vlaardingen een weekend
gehad. In tegenstelling tot de vorige keer was dit weekend bij hun. Hier hebben we verschillende
leuke opdrachten gedaan. We begonnen het weekend met een kennismakingsspel. Ondanks dat we al
een keer samen gedraaid hadden, waren de welpen van beide groepen toch de namen weer vergeten.
Zodra we weer qua namen opgefrist waren gingen we een speurtoch-achtig iets doen. Hierbij werden
de welpen in groepjes onderverdeeld en moesten aan de hand van foto’s locaties zoeken op hun
terrein en met aanwijzingen ter plekke een
kruiswoordpuzzel maken. Deze puzzel
leidde naar een schatkist voor elke groep.
Onze volgende activiteit was leren
kampvuur te maken
van de Hathi van de Wesselgroep. Hierbij
werd de welpen geleerd over de
benodigdheden voor vuur, belangrijke
punten omtrent veiligheid en uiteraard hoe
ze er zelf een moeten maken. Bij met
maken van het kampvuur werden de
welpen in vier groepen onderverdeeld en
moesten ze een kamvuurtje maken,
waarmee een touwtje werd doorgebrand
dat vervolgens het vuurtje van een andere
groep doofde.

Tijdens het nagenieten van het kampvuur vonden de welpen ineens vreemde snoepjes. Na het eten
van deze snoepjes bleek het ineens dat alle welpen de Blauwe Tongpest hadden gekregen! Gelukkig
waren er wat mensen in de buurt die, in ruil voor goed afgeronde opdrachten, ingrediënten voor een
tegengif. Na een tocht langs alle figuren kwamen de welpen terug bij een tempelier die door middel
van een lastig ritueel het tegengif brouwde en deze aan alle welpen voerde.
Aan het eind van de avond kwamen we weer bijeen bij ons kampvuur om sketches uit te voeren die
we eerder die avond geoefend hadden. Denk hierbij aan grappen of hersenkrakende spelletjes!
Aan het eind van de avond gingen de welpen weer keurig op tijd naar bed om vervolgens de volgende
ochtend weer lekker vroeg op te staan om naar de speeltuin in de polder naast de Wesselgroep te
gaan waar we helaas flink werden begroet door een regenbui. Ondanks dat vonden alle welpen het
weer helemaal fantastisch om lekker door de modder en zand heen te banjeren.
Badges
Uiteraard hebben we afgelopen kwartaal ook weer
opkomsten gehad met bepaalde badges als thema. Zo
kwamen we er achter dat alle welpen al praktisch de dramabadge hadden verdiend. We hoefde dus alleen nog maar 1
opkomst voor te houden waarbij expressie een grote rol
speelde.
Tevens zijn we ook begonnen met de knopenbadge. Hierbij
moeten de welpen aan het eind van de 4 opkomsten 8
verschillende knopen leggen. Hierbij moeten ze niet alleen
weten hoe je de knoop legt, maar ook hoe hij heet en waar
hij voor dient. Sommige welpen hadden stiekem al een
voorsprong op andere welpen, maar zelfs de moeilijkste
knopen waren voor hun lastig om onder de knie te krijgen.
Groetjes van Hathi, Akela en de welpen

Hoi iedereen,
De bevers hebben weer hartstikke leuke avonturen beleefd in Hotsjietonia!
Zo zijn we begonnen met werken aan ons Professor Plof badge. Dit hebben we gedaan door een
proefjesdag te houden. De bevers hebben proefjes gedaan proefjes gedaan met water, vuur en
ballonnen. En natuurlijk hebben we Mentos in een colafles gedaan. Spannend!
Met Pasen hebben we samen met de welpen en
kabouters opkomst gehad. We gingen natuurlijk
eieren zoeken, maar daarvoor moesten de kinderen
eerst zelf paashazen worden. Ze gingen in groepjes
het gebouw door langs de verschillende posten. Om
paashaas te worden moesten ze paashaasoren
maken, geschminkt worden als paashazen, staartjes
maken en mandje maken voor hun eitjes. Toen dat
allemaal gedaan was kon het eieren zoeken beginnen.
Er waren verschillende kleuren eitjes en iedereen
mocht er van iedere kleur een zoeken. Aan het einde
moesten er natuurlijk ook wat eitjes gegeten worden.
Lekker!
Ook heel leuk was onze ‘de-vloer-is-lava-opkomst’.
Alle bevers en leiding kregen drie levens (hartjes).
Als ze de voer aanraakten, verloren ze een leven.
Maar in het lokaal lagen ook hartjes. Als ze een van
die hartjes vonden, kregen ze er weer een leven bij.
Hierna gingen we naar de grote zaal, maar we
mochten nog steeds de grond niet aanraken.
Gewapend met krukjes, en papier voor op de
trappen, gingen we in een lange slinger door het
gebouw. Toen we in de grote zaal aankwamen was
het niet de vloer die van lava was, maar de bal! De
bevers moesten weer levens proberen te verzamelen,
zonder door de bal geraakt te worden. Als laatste
moesten we zo mooi mogelijk een hart inkleuren. De
mooiste harten konden nog meer levens verdienen.
Gelukkig wisten de bevers hun levens te behouden.
Koningsdag hebben we gevierd met Oudhollandse
spelletjes. We begonnen met een heuse grabbelton, waar
snoepjes in zaten verstopt. Daarna gingen we door met
zaklopen. Wie kan er het snelst naar de andere kant van de
grote zaal? Ook leuk waren het spijkerpoepen en natuurlijk
het koekhappen.
Toen het weerbericht wat beter werd, was het ook tijd om
weer eens naar buiten te gaan. De bevers hebben een
speurtocht gelopen naar het Sterrebos. Op de kaart waren
de kruispunten getekend die we zouden tegenkomen, met
een pijl welke kant we op moesten. Na een lekkere
wandeling kwamen we aan in de speeltuin, waar we heerlijk
buiten hebben gespeeld.

De bevers zijn ook creatief bezig geweest. We
hebben zelf sambaballen gemaakt! Eerst
moesten we een gedroogde erwten in een AAflesje stoppen. Hierna moest er een stokje in de
opening en deze plakten we vast, dat was het
handvat. Toen gingen we ze natuurlijk
versieren, met papier-maché. Nog wat glitters
erbij en klaar is kees!
Het was een gezellig ‘muziekale’ ochtend.
Tenslotte hebben we ook verfexperimenten met
professor Plof gedaan. Alle bevers kregen een
groot vel papier. Aan de muur hingen briefjes
met verschillende dingen die we konden doen
met verf. De bevers mochten om de beurt een
verfpropje naar de muur gooien, en het
experiment dat ze raakten mochten ze
uitvoeren. Dit allemaal zonder kwasten, dus het
was een lekkere kliederboel. (Gelukkig kregen ze bij binnenkomst allemaal een mooie poncho aan!
Dat gaf een grappig gezicht en hielp ook enigszins!)
Zo moesten ze bijvoorbeeld kleuren mengen om een zo mooi mogelijke regenboog te maken,
stempelen met ballonen, hand- en voetafdrukken maken, hun eigen sjablonen maken om over te
spuiten en hun naam schrijven met tape en hier overheen verven. Als je de tape dan weghaalt heb je
je naam op het papier staan. De resultaten zijn erg leuk geworden!
Zoals jullie weten zijn de bevers al op kamp geweest. Maar hier kun je alles pas over lezen in de
volgende editie van het groene blad, de speciale kampeditie! Deze komt na de zomervakantie.
Groetjes van Sterre, Bas, Rebbel en de bevers!

Het begon 5 jaar geleden, met het idee om een activiteit neer te zetten, waardoor
verbinding zou ontstaan tussen de verschillende leeftijden; jeugdleden, ouders, bestuur, en
stafleden.
Het eerste jaar liepen er 11 mensen mee. Een mooi begin, maar niet voldoende. Vorig jaar
waren we dik tevreden, want toen hadden we 35 deelnemers die mee liepen met deze 1
daagse tocht en een overnachting. Dat komt mede door verbeteringen in de opzet van de
tocht, waardoor ook hele jonge leden mee kunnen doen aan deze activiteit. Zo was onze
jongste deelnemer 6 jaar en de oudste 64 jaar!
Het mooie is dat iedereen overdag wordt uitgedaagd, op eigen niveau door routes van
verschillende lengte en verschillende moeilijkheidsgraden. ‘s Avonds zie je de verbroedering
ontstaan. Iedereen deelt met iedereen zijn verhaal van de dag tijdens een spelletje, het
gezamenlijke avondmaal of rond het knusse kampvuur.
Met trots kan ik dan ook vertellen dat we dit jaar weer een GOH gaan organiseren!
De locatie weten we nog niet, maar dat maakt niet uit, want deze is toch altijd geheim.
De datum weten we al wel. En ja, je kan je al weer inschrijven!
Dus als jij aan deze extra bijzondere editie van de GOH wil deelnemen, zet de volgende
datum dan in je agenda: GOH 2016 vind plaats in het weekend van 5-6 November 2016.
Marcel de Bruin
goh@scoutingflg.nl
PS:
We hebben van onze trouwe deelnemers vragen gekregen over een merchandise-lijn. Goed nieuws!
Zij kunnen binnenkort beginnen met het verzamelen met prachtige producten. Nog even geduld!

Hoi allemaal,
Het wordt steeds gezelliger in de stam, want we hebben er weer
twee nieuwe stamleden bij: Matthijs en Jelle!
Natuurlijk hebben we ook hele leuke dingen gedaan. Zo hebben
we bijvoorbeeld epic meal time gehad: een hele verzameling
willekeurige ingrediënten waar we iets eetbaars van moesten
maken. En dat lukte! We maakten gehaktballetjes gerold in
bacon, groentepannenkoeken en cake bedekt met chilichocoladesaus. Superlekker allemaal!
Ook heel leuk was onze pyjamaparty! Iedereen kwam in zijn
pyjama naar de opkomst. Daar moesten de stamleden
verschillende opdrachten doen. Er was onder andere een
pyjama-modeshow, een kussengevecht competitie en
slaapzaklopen. Later hebben we nog een film gekeken, en toen
was het tijd om te gaan slapen. De volgende ochtend hebben
nog we heerlijke pannenkoeken gegeten.
Pasen konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. We
hebben eieren versierd en een wedstrijd eieren zoeken en verstoppen gehouden. Een groep moest
eieren verstoppen waarna de andere groep ze moest gaan zoeken. Hierna werden de rollen
omgedraaid en de groep die de meeste eieren had gevonden was de winnaar.
Wat de stam ook heel goed kan is blaaspijp schieten.
Iedereen moest eerst een eigen blaaspijp zagen uit een
pvc-buis, die we daarna nog konden versieren. Er moesten
natuurlijk ook veel pijltjes gedraaid worden en doelwitten
gemaakt worden uit piepschuim, maar uiteindelijk konden
we dan toch gaan schieten. Alle doelen werden geraakt.
Natuurlijk zijn we niet alleen binnen te vinden. We hebben
een speurtocht gelopen in ’Lord of the Rings’ thema. De
stamleden kregen een ring mee, en enveloppen met
vragen en aanwijzingen die ons uiteindelijk naar Mordor
zouden brengen, waar we de ring konden vernietigen.
Wat we veel hebben gedaan de afgelopen paar maanden, is filmpjes maken. We hebben bijvoorbeeld
een eigen versie gemaakt van een Coca-Cola reclame. Misschien kennen jullie de reclame wel: CocaCola met ijs, ijs met vrienden, vrienden met verhalen, etc. Wij hebben bij elke zin ons eigen shot
gemaakt en hem zo helemaal nagemaakt. Hij is superleuk geworden!
Ook heel leuk is onze eigen stop-motion
film! Een dapper bierflesje gaat op
avontuur door het gebouw. Kan hij
ontsnappen aan alle gevaren?
Deze en ander video’s kunt u vinden op
het Stam FLG YouTube kanaal!
Groetjes van de stam!

GROEPSWEEKEND DOOR DE OGEN VAN:
Jan Lentjes
Beste Tovenaars in opleiding,
Als afgevaardigde van de stichting en tevens de oudste van de groep, heb ik mij in
dit weekend niet alleen gevoeld en ook niet als "oudste". Wat ik gezien en beleefd
heb was een goed voorbereid kamp met veel variaties in de spellen en opdrachten.
Het weer was op sommige momenten even nat, maar dat heeft niet tot grote
problemen geleid.
Bij aankomst, vrijdagmiddag, hadden we het voordeel dat we de tenten droog en in
het zonnetje konden opzetten, terwijl het in Schiedam regende.
Het was voor de kinderen een leuk en spannend thema, waarin samengewerkt
moest worden om tot oplossingen te komen. Deze samenwerking heeft gewerkt en
we hebben de eindstreep gehaald! Het resultaat was een insigne met de tekst
"Groepsweekend 2016 Westmalle" en een persoonlijk certificaat "Tovenaar in
opleiding".
Verder had ik twee mindere momenten en dat was toen ik onverwachts werd getikt
en mijn kaartje moest inleveren (tijdens het moordspel). En de tweede was dat er
bij het "sluipie-sluip" spel twee of drie vervelende types rond liepen die me mijn
"levens" afnamen, haha.
Maar voor de rest heb ik het reuze naar
mijn zin gehad en mede dank zij onze
goede en bekende kok (Peter) zijn we
niet verhongerd en smaakte de "Westmalle"
ook lekker bij het kampvuur.
Ik ben nog wel aan het twijfelen of ik me
zal opgeven voor de tovenaars opleiding.
Als er nog meer mensen zijn die aan het
twijfelen zijn laat het dan weten. Want
met twee of meer zijn we sterker om
deze beslissing te nemen ;-)
Groeten,
Jan

Cake in sinaasappel
Wil je een cake maken die je nooit meer vergeet? Bak dan een sinaasappelcake in het kampvuur!
Het is niet alleen onvergetelijk maar ook super lekker en zeer eenvoudig. Kortom het kan niet
mislukken. Erg leuk om met kinderen te proberen!
Benodigdheden:




Cake beslag
Sinaasappels
Aluminium folie

Bereiding:






Snij het dakje van een sinaasappel af en bewaar dit.
Lepel de sinaasappel leeg en zorg dat de schil heel blijft. De inhoud mag je opeten.
Bereid het beslag volgens de verpakking en vul de sinaasappel voor de helft met beslag.
Doe het dekseltje er weer op en rol hem in aluminiumfolie.
Leg de sinaasappels in het kampvuur. Bak ze in 25 à 30 minuten gaar.

Wil je geen beslag uit een pakje?
Maak deze dan eerst zelf:
Benodigdheden cake beslag:







200 gr boter
200 gr bloem
200 gr basterdsuiker
4 eieren
Snufje zout
Zakje vanillesuiker

Bereiding cake beslag:




Meng alles door elkaar op de bloem en eieren na.
Klop 1 voor 1 de eieren door het boter / suiker mengsel,
begin pas aan een volgend ei als het vorige helemaal is opgelost.
Spatel tenslotte alles door de bloem.

Op allerlei plekken kwam ik aankondigingen tegen van een voor ons nieuwe activiteit. Na wat
onderzoeken was mijn aandacht snel getrokken. Het was ook niet moeilijk om het te organiseren. Tot
mijn verbazing bleef de groep geïnteresseerden groeien en groeien. We hadden uiteindelijk een groep
van 14 mensen bij elkaar en dat in 2 weken tijd. Een gemixte groep, want hij bestond uit stafleden,
stamleden en boomstamleden. Een mooi resultaat!
Daar zaten we dan op zaterdag avond 5 maart. Klaar om op de foto te gaan. De foto moest naar de
organisatie als start van onze deelname. Nu hadden we al snel een computer netwerk neergezet en
een strijdplan gemaakt, dus wij waren er klaar voor. De groep werd gesplitst in een deel dat aan de
slag ging met de opdrachten en zo kredieten verzamelde. De kredieten waren nodig om de vragen te
beantwoorden. Daar was het andere deel van de groep mee bezig, want door de vragen goed te
beantwoorden, konden we punten verzamelen. Het team met de meeste punten wint de wedstrijd.
Iscout heeft een groot deelnemersveld. Er deden maar liefst 333 teams uit 20 verschillende landen
mee en zo waren er ruim 7000 scouts met 1 spel bezig. Dat is toch een bijzondere activiteit? En ik kan
inmiddels zeggen, ook een hele leuke.
Het beantwoorden van de vragen was geen simpele klus. Je kreeg een vraag en door op het internet
te gaan zoeken moest je meer informatie verzamelen. Door het juiste te vinden kwam je uit op een
locatie op de wereldkaart. Deze moest je aanwijzen en zo beantwoordde je de vraag. Sommige
vragen waren echt pittig. Zo was er een bijvoorbeeld de vraag waar de landingsplaats was van een
Russische spaceshuttle? We kregen ook een stukje muziek te horen, een wals, die wij moesten linken
aan een locatie in de wereld. De vragen zijn een prachtige uitdaging voor de echte puzzelaar.
Voor de creatievellingen waren de opdrachten. Zo moesten er scouting technieken worden getoond,
maar ook worden samengewerkt of gezocht worden naar een creatieve oplossing. We moesten
bijvoorbeeld een regenboog cake bakken en een foto maken in de supermarkt op de lopende band,
maar ook een filmpje maken van het brandende Iscout logo dat we met lucifers in elkaar hadden
gezet. Met zijn allen zijn we 4 uur lang bezig geweest. De uitdagingen waren zo leuk dat de tijd
omvloog. Ik denk daarom dat het niet moeilijk zal zijn om volgende jaar weer een Iscout team op de
been te zetten.Ook voor het resultaat hoeven we het niet te laten, want met een relatief klein team
(er waren ook teams van 40 deelnemers) kwamen we tot een verdiende 78ste plek. Best netjes voor
de eerste keer en de 333 tegenstanders.
De spel datum voor volgend jaar is al bekend, dus wil je mee doen en 15 jaar of ouder bent, dan kan
je 3 maart 2017 alvast in de agenda zetten.
Marcel de Bruin

Ben jij een globetrotter?
De vakantie staat voor de deur. Veel m ensen pakken hun koffers en gaan op pad.
Maar je hoeft niet de grens niet over om iets te weten over andere landen.
Hieronder kun je je internationale kennis testen. Als je het antwoord niet in één keer weet mag je
hulplijnen gebruiken zoals atlas of encyclopedie… En voor degene die hier nog nooit van gehoord
hebben is er altijd nog Google.
Lever je antwoorden in via groeneblad@scoutingflg.nl en misschien win jij wel die voetreis naar
Rome of een andere leuke prijs!
1. Wat is het grootste land ter wereld?
2. Welke taal spreken de inwoners van Brazilië?
3. Uit welk land komt deze scout? 

4. Hoe heet de grootste woestijn ter wereld en
in welke landen ligt deze woestijn?
5. Welk land heeft de bijnaam ‘het groene eiland’?
6. Hoeveel landen liggen er aan de Middellandse zee?

7. Onze explorers gaan dit jaar naar Zweden op kamp. Zweden hoort bij Scandinavië.
Welke landen horen er nog meer bij Scandinavië?
8. Noem vijf ‘dingen’ die typisch Nederlands zijn?
9. Tussen welke twee landen ligt de langste grens ter wereld en hoe lang is die grens?

10. Wat is er zo bijzonder aan het volkslied van Spanje?

Hoi allemaal, daar zijn we weer!
Vorige keer eindigde het verhaal met de patrouilleborden. Nou die zijn momenteel prachtig en we
kunnen dus ook niet wachten om ze te laten zien!
Maar naast het heerlijke knutselen moeten de heren natuurlijk ook wel een stukje kunnen wandelen.
En om ze voor te bereiden voor kamp hebben we weer gewerkt aan de routetechnieken. De
strippenkaart, het bolletje-pijltje, de kruispunten... Maar ook het kaartlezen is van belang. Want als je
ergens op een open vlakte staat moet je er natuurlijk wel achter kunnen komen waar je ongeveer
staat!Gelukkig konden de verkenners allemaal
vrijwel zonder moeite alle opdrachten doen en
zo zijn er dus een aantal insignes uitgedeeld.
Ze zitten nog niet allemaal op het uniform,
maar langzaam maar zeker proberen ze het
zelf(!) er op te naaien!
Ook dit jaar zijn we weer in de weer geweest
voor Jantje Beton, en met het opgehaalde geld
gaan we weer onwijs leuke dingen doen, en
zorgen we er ook nog eens voor dat er voor
kinderen nieuwe speelplekken worden
gecreëerd! Helemaal top dus!
De week erna zijn we aan de slag gegaan met
het kraken van de hersenen. Zo zijn de
padvindsters en de verkenners allebei in een
heuse “Dagobert Duck Escape Room/Pakhuis”
terecht gekomen. Overal in het lokaal lagen aanwijzingen, puzzels, hints en alles wat je maar kan
bedenken. Enthousiast ging iedereen aan de slag en langzaam maar zeker werden oplossingen
gevonden, toch weer aangepast, soms nog een keertje extra aangepast. Maar uiteindelijk kwam er
een schatkist tevoorschijn. Aan het begin van de opkomst werd er gevraagd of iedereen (inclusief de
leiding) de telefoons wilde inleveren. En 1 keer raden wat er dus in die schatkisten verstopt zat?!
Inderdaad, een handjevol telefoons! Net voordat de opkomst was afgelopen waren alle schatkisten
gelukkig open. Een top avond met veel spanning en sensatie was het wel!
De zondag na de opkomst met de escape room is de staf in de auto gesprongen en zijn we het
kampterrein voor het zomerkamp gaan verkennen. Op ons twitter account was te zien hoe Martijn
samen met Marloes bezig was met de fietshike, en Marcel en Youri waren toen druk aan het wandelen
voor de loophike. Na een lekkere dag gingen we vol inspiratie voor het zomerkamp weer terug
richting Schiedam.
Nadat we twee weken heerlijk in het zonnetje in de plantage
allerlei sporten zijn gaan doen was het tijd voor Levi en
Tobias om hun eigen opkomst te organiseren. Na behoorlijk
wat voorbereidingen kwamen de heren op het idee om
verschillende soorten leuke proefjes te doen. Want hoe gaaf
is het, om te kijken hoeveel elastiekjes je om een
watermeloen heen kan doen voordat hij uit elkaar knalt? In
het begin deze we rustig 1 voor 1, maar al snel werd het een
wedstrijd om zo veel mogelijk tegelijk eromheen te doen. Na
een tijdje stond hij toch wel echt op knallen en werd het echt
spannend. Steeds rustiger werden de elastiekjes er omheen
gedaan. Maar iedereen werd toch wel een beetje ongeduldig
over wanneer de watermeloen nou ging knallen.

Uiteindelijk knalde hij uit elkaar en was het dolle pret. de teller van de elastiekjes zat ergens tussen de
150 en 170 stuks. Precies wisten we het niet, maarja, dan moeten we het maar nog een keer gaan
doen hè… Ook is het erg grappig om een flesje half te vullen met azijn en bakpoeder en er dan mee
te gaan overgooien. De druk in het flesje werd steeds hoger en hoger. Na lang gegooi was het dan
eindelijk zover en knalde hij uit elkaar. Bijna niemand werd gespaard en kreeg wel iets van het vieze
mengsel over zich heen. (Sorry ouders!) Na uiteraard ook nog de cola-mentos proef te hebben
gedaan, was de tijd alweer om en de avond voorbij. Gelukkig hebben de heren veel plezier gehad om
een opkomst voor te bereiden en te draaien. Dus volgende keer mogen ze het weer doen!
De week erna was het een speciaal weekend. Namelijk het groepsweekend! Het was onwijs gezellig
en iedereen heeft zich goed vermaakt. Meer over het groepsweekend is te vinden in dit groene blad!
De week erna was het alweer zulk lekker weer dat we gewoon naar
de plantage zijn gegaan en leuke spelletjes zijn gaan doen. Gewoon
weer even lekker genieten van het weer!
Enkele weken later was het aan Hugo de taak om zijn eigen
opkomst te organiseren. Even lekker terug naar een heerlijk oer
Hollandse spelletje. Zaklopen! Op snelheid een achtje maken,
slalommen, achteruit huppelen en overeind blijven is een behoorlijke
opgave! Na behoorlijk veel te hebben gelachen, gesprongen en gehupt hebben we de zakken aan de kant gelegd en zijn we
overgestapt op een iets actuelere sport. Rugby! Na een korte uitleg
en een reeks oefeningen was het tijd om te beginnen en werden de
punten gescoord. Af en toe gingen de here+
n onderuit op het gras en werd er toch nog behoorlijk fanatiek
gespeeld. Uitgeput en groen van het gras gingen we weer terug
naar ons lokaal want ook deze opkomst was voorbij gevlogen!
Vorige week zijn we T-shirts gaan batikken. Wie weet heeft het iets
te maken met de zomerkamp…
Groepjes van de verkenners en de leiding!

GROEPSWEEKEND DOOR DE OGEN VAN:
Halka (moeder) en Julian (bever)
Julian wist het dit jaar zeker... hij wilde mee!
Mee op kamp! Onze bever!
Wat vorig jaar niet bespreekbaar was… is nu 1 groot feest.
De hele wereld wist het inmiddels , Julian gaat naar het " buitenland"!
De school, de buren, de supermarkt en ja, zelfs de dokter.
Ondanks de gekoelde antibiotica, mocht hij toch nog mee.
Julian, dappere bever, telde de dagen uren en minuten.
En toen... eindelijk was het zo ver!
In de regen die hij niet voelde, begon zijn avontuur.
Naar België met scoutingkamp!
Bij terugkomst verhalen over de tovenaar...
en van alles nog meer, hij hield niet op...
Het was zooooo leuk mam!
En weet je al dat ik het kampvuur het aller leukst vond?!
Complimenten aan allen, om onze zoon zulke leuke dagen te gunnen!
En het bewijst dat zijn ernstige gehoorverlies hem in de horende wereld
weinig beperkingen opgeleverd heeft, en gewoon mee heeft kunnen doen!
Hoe fijn! Dankjulliewel voor zijn onvergetelijke ervaring!
KAMP = LEUK! Weet Julian nu!
Groet, mama van Julian

Beste medescouts,
Omdat mijn bergschoenen mij niet helemaal meer lekker
zitten en knellen bij de voorvoet, wil ik er iemand anders
graag blij mee maken.
Speciaal voor FLG leden mogen ze gratis weg.
Het gaat om een paar Hanwag (heren) schoenen in
maat 45 (misschien 5 keer op gelopen).
Wie eerst komt…
Mail naar: mgjheu09@gmail.com
Groet, Martijn

Verslag weekend 10-11-12 juni door: Puck, Nicky, Kneeltje
Het weekend begon bij het gebouw waar alles werd
ingeladen. Toen gingen we fietsen naar het terrein. We
gingen met: Puck, Kneeltje, Nicky, Yanko, Noud, Luka, Jona,
Ivo, Maartje, Marcel, Youri, Martijn en Marloes. We moesten
17.5km fietsen toen kwamen we aan in Pijnacker. We
begonnen met het uitladen van alle spullen, daarna gingen
we de tenten opzetten. We hadden een meiden en een
jongens tent. Toen de tenten waren opgezet gingen we de
tent inrichten maar het was al best laat. Hierna gingen we bij
het kampvuur een potje weerwolven spelen. Als snel gingen
we naar bed omdat het zo laat was, maar slapen deden we
natuurlijk niet...

De volgende ochtend werden we
wakker en gingen we gezellig
ontbijten. Na het ontbijt gingen we
hangmatten maken. Dit deden we door
zelf allerlei losse touwtjes door een lat
te rijgen en aan elkaar te knopen. We
waren in drie groepjes verdeeld, iedere
groep maakte zijn eigen hangmat. Na
veel geknoopt te hebben zijn we gaan
lunchen.
Hierna stapte we op de fiets naar een meer/natuurgebied
waar we een spel gingen doen. Er waren vier posten en het
doel was zoveel mogelijk dopjes verzamelen. Als je bij een
post kwam en de route goed had gelopen kreeg je een
dopje. Als je een dopje had gekregen kreeg je de volgende
route om naar de volgende post te gaan.
Maar je had ook Marcel, die kon je aftikken en dan moest je
een dopje inleveren. Er waren verschillende routetechnieken
die je goed kon oefenen want waarschijnlijk heb je deze
nodig in de hike op zomerkamp. Jona en Luca hadden het
meest aantal dopjes en dus het spel gewonnen.
Hierna hebben we iets gedronken en fietste we terug naar
het terrein.
Op het terrein aangekomen gingen we eten koken. We aten
snijbonen met aardappels en een hamburger. Het koken
ging goed en het eten smaakte lekker. Hierna was het tijd
voor de afwas.
Na de afwas begon het avondspel.

Het avondspel was een ballonnen-spionnenpel. Iedereen kreeg
een ballon aan zijn of haar broekriem. Dit waren verschillende
kleuren. Het doel van het spel was ontdekken wie welke kleur
ballon bij zich droeg. Als je alle kleuren wist te vinden moest je de
vlag zoeken. Degene die als eerst de vlag bij de leiding bracht had
gewonnen. Toen het avondspel afgelopen was gingen we bij het
kampvuur zitten en speelden we weer een spelletje weerwolven.
Ook had Marcel in zijn “dutch oven” een soort kampvuur snack
gemaakt: appel met kaneel en gesmolten suiker. Deze waren erg
lekker! Na twee potjes weerwolven gingen we weer naar bed en
vielen we snel in slaap.
Op zondag werden we om 8uur wakker gemaakt door Marloes. We
hadden een uur de tijd om aan te kleden en onze tas in te pakken.
Dit deden we heel snel! (Complimenten van de leiding!!!!!) Toen
alles ingepakt was, ook de tenten, gingen we nog even verder
knopen aan de hangmatten. Hierna speelden we verstoppertje en
gingen we op de fiets terug naar huis.
Wij vonden het weekend erg leuk. Het was gezellig met elkaar en
nu weten we goed wat we op zomerkamp kunnen verwachten.

Wat?

Wanneer?

Zomerkampen

09 t/m 16 juli 2016

Zomervakantie (geen opkomsten)

22 juli t/m 20 augustus 2016

Schoonmaakavond

01 september 2016

Seizoensopening/fotomiddag

03 september 2016

ZESC

16 t/m 18 september 2016

Brandersfeesten

24 september 2016

Jota-Joti

14 t/m 16 oktober 2016

GOH

05 t/m 06 november 2016

