 Geheimzinnige kist op het 85 jarig feest…

 Wijze raad uit het gastenboek

 De stam weet wat de beste attractie OOIT is

 En veel weekend verhalen!
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Ondanks alle drukke voorbereidingen voor zomerkamp, heeft ieder onderdeel toch nog
een verhaal verteld voor deze editie van het Groene Blad!
De bevers vertellen over hun spectaculaire thema weekend, de scouts over hun
voorbereidingsweekend voor kamp en ook de welpen hebben en bijzondere
overnachting achter de rug. We blikken terug op het succesvolle barbecue feest ter
ere van het 85 jarig bestaan van de groep, en vertellen iets uitgebreider over die
mysterieuze foto die in de powerpoint van de opening voorbij kwam…
Veel leesplezier gewenst! Groetjes Joost en Maartje

Ook dit kwartaal hebben we weer genoeg hele leuke dingen gedaan met al onze
welpen en kabouters, zoals jullie eigenlijk al wel van ons gewend zijn. ;-)
EHBO Badge
Een belangrijk gedeelte van ons kwartaal heeft in het teken
gestaan van de EHBO badge. Onze kinderen hebben hier veel
geleerd over zowel EHBO, zelfredzaamheid en veiligheid in
hun (directe) omgeving.
Als eerste opkomst hebben we veel
EHBO/verzorgingstechnieken behandeld. Zo leerden ze van
hoe ze een pleister moesten plakken tot hoe de stabiele
zijligging werkte. De opkomst daarop hebben we veiligheid
behandeld en stond ook ineens ons gebouw vol rook!
Gelukkig was dit onderdeel van onze brandoefening die we
wat realistischer deden dan normaal.
Voor de laatste echt opkomst van de EHBO badge (inhaalopkomst niet meegerekend) bevonden we
ons in een echt slachthui.. uhhm… een echte operatiekamer! Hier werden de gewonden met
levensechte verwondingen binnengebracht en moesten de nesten zelf omstebeurt de gewonden
helpen afhankelijk van wat zij hadden. Dezen ze het goed, dan verdiende de kinderen
uiteindelijk hun EHBO badge!

’’Onze brandoefening ging wat realistischer dan normaal…’’

Weekend
Ook hebben we dit keer weer een voorbereidingsweekend gedaan ter voorbereiding van het
zomerkamp. Dit keer stond ons weekend geheel in het thema van een Wereldreis en overal over de
gehele wereld gingen wij allemaal opdrachten doen. We begonnen ons weekend op vrijdagavond door
onze paspoorten te maken en deze mee te nemen in het vliegtuig de wereld rond. Stewardessen Ikki
en Akela hielpen iedereen aan boord en piloten Jacala en Hathi begonnen de reis.
Onze eerste halte was het ren/chaos-spel waarbij we verschillende dingen (Een landkaart,
nummerbord, landnaam, scoutingwet, en uniform) van landen bij elkaar moesten zoeken die verspreid
lagen over het hele gebouw. Soms was het wel wat lastig om de juiste punten bij elkaar te vinden,
maar uiteindelijk is het ons bijna helemaal gelukt.

Na een kort nachtje begonnen we ook na het ontbijt met het Levend ganzenbord
in het sterrenbos. Hier moesten de kinderen opdrachten en quizjes in de trend van
de landen waar ze heen vlogen doen om zo een visum te krijgen en konden ze geld verdienen om
souvenirs (pluspunten) te kopen of smokkelwaar (minpunten) voor een ander groepje. Wie uiteindelijk
de meeste punten had, had gewonnen. Op zaterdagavond hadden we een groot smokkelspel in het
sterrenbos. Hier moesten de kinderen proberen kaartjes van post A naar post B brengen en moesten
een paar andere kinderen de smokkelaars tikken. Hoe meer naar de andere kant gebracht werd, hoe
beter.
Zondag was alweer het laatste dag van ons
voorbereidingsweekend. Als laatste speelden we een
spel waarbij 4 teams moesten proberen te kwartetten
met landen. Maar het was niet zomaar kwartetten,
maar moesten ze proberen de kaartjes van de
algemene post en van elkaar te stelen. De manier hoe
ze konden kwartetten was door middel van de landen
te verzamelen met dezelfde voorletter of op
continent. Hierna gingen we terug van de plantage
naar het gebouw, ruimden we weer alles op en ging
iedereen weer tevreden en vermoeid naar huis.
Millieudag
We hebben dit jaar ook meegedaan aan de millieudag. We stonden hier
voornamelijk bij stil door eventjes stil te blijven staan bij al het afval dat op de
grond/straat rondzwerft en daarna dezen in onze vuilniszakken te gooien.
We splitsten onze horde in 3 groepjes op maakten we een wedstrijd om zo
veel mogelijk afval te verzamelen. Maar het ging niet zozeer alleen om de
hoeveelheid afval, maar de hoeveelheid jaren aan afval je van de grond af
hebt gehaald. Een blikje wat anders 20 jaar op straat zou liggen, leverde dus
20 punten op voor een groepje. Gelukkig hebben we in totaal miljoenen jaren
aan afval van de grond af gehaald. Zelfs zoveel, dat één groepje extra
vuilniszakken heeft moeten regelen om alles kwijt te kunnen.
Duinenmars
Naast alle gewone activiteiten hebben de welpen
en kabouters ook weer meegelopen met de
Duinenmars. Wederom hebben we weer 10
kilometer gelopen. Of nou ja… Eigenlijk wel wat
meer, want de kinderen hadden de hele reis
genoeg energie om heuveltjes op en af te rennen
naast het reguliere looppad. Uiteindelijk hebben
we het met ons allen gehaald.
Uiteraard hebben we onderweg ook weer flink lol
gehad. We hebben hele interessante gesprekken
gevoerd over alles wat leuk is in het leven tot hoe
je het beste de heerser van de hele wereld kan
worden! Gelukkig was het uiteindelijk gewoon
heel erg gezellig en hebben we heel veel
gelachen! Uiteraard hopen we dat jullie weer veel plezier hebben de aankomende opkomsten en
natuurlijk kijken we al uit naar komend zomerkamp!!
Groetjes,
Akela, Hathi, Jacala en Ikki

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: (zo wel, kom dan maar onder die steen vandaan!)
Dit jaar bestaan we 85 jaar!
Op zaterdag 26 mei vierden we dit met een gezellig feest op ons gebouw. Onder het genot van een drankje
en wat lekkers van de barbecue werden herinneringen opgehaald. In de grote zaal was een tentoonstelling
gecreëerd van alle oude fotoboeken en werd het feest officieel gestart. Terwijl Joost wat weetjes met ons
deelde over scouting, kwam er een medewerkster van een notariskantoor binnen. In haar handen had ze
een testament van ene meneer Franciscus en meneer Lodewijk. Dit mocht
pas worden voorgelezen wanneer de groep 85 jaar zou zijn. De mannen zijn
inmiddels overleden en hebben ons een mysterieuze kist nagelaten. De kist
is afgesloten met verschillende sloten. Om alle sloten te openen werd ons
verteld dat er verschillende opdrachten moeten worden uitgevoerd binnen
144 uur. De kist wordt op kamp gebracht. Daar zal de tijd ingaan en gaan we
natuurlijk keihard ons best doen om alle opdrachten zo goed mogelijk uit te
voeren.
Na dit spannende moment, werd het feest officieel geopend. De één was met weemoed alle foto’s aan het
bekijken, terwijl anderen zich vermaakten met de bordspelen, knutselactiviteit en natuurlijk de
photobooth! Naarmate de middag vorderde zagen we steeds meer kinderen met prachtige geschminkte
gezichten langs komen. (dank aan Yvette, de moeder van Anouk & Puck!). Ook lag er een geweldig
gastenboek bij de ingang, waar iedereen zijn tofste opkomst, wijze raad, leukste kamp en geheime liefdes
kon invullen. Een aantal wijsheden willen we jullie echt niet onthouden:
Je kunt alleen tijd verspillen wanneer je vergeet er van te genieten.

Let altijd goed op waar je
gaat zitten in het bos.
Sommige planten prikken.
Blijf op scouting
Struikel niet over
de haring van
een tent.
Vraag nooit wat
we gaan doen;
zonde van je tijd.

Goh,
ga
toch
mee
met de
GOH

Doe wat je moet doen,
dan krijg je wat je
verdient!

Valsspelen mag niet,
tenzij je niet gesnapt
kan worden.
Als het voelt alsof
je teen gebroken is:
dan is het wellicht
ook zo.

Geniet nu,
pieker morgen.
Heb geduld met
mij 
Beter een
scheetje voor
iedereen, dan
buikpijn voor
mij alleen!

Denk je dat je
genoeg hout
hebt? Nee!
Je. Hebt. NOOIT.
Genoeg. Hout.
#kampvuur
Leer kaartlezen!
Eet saroma altijd
koud, dan wordt je
heel erg oud!

De bus poedersuiker nooit op tafel
slaan, want dan loopt het uit
op een poedersuikergevecht.

Ook deze dag behoort nu tot een van leuke en gezellige scoutingherinneringen. Dit jubileumjaar gaan
we ongetwijfeld meer toffe herinneringen maken tijdens het groepskamp. Iedereen gaat mee: van
bevers tot de stam, boomstamleden en stichtingsleden. Natuurlijk wordt het weer een feestelijk
kamp! Hopelijk kunnen we de mysterieuze kist openen. Wat zou er toch in zitten?!
Groetjes Maaike

Ook in de stamhut hebben wij de afgelopen
weken niet alleen stilgezeten.
Om te beginnen kondigt de Jan van Hoofstam
met trots aan dat wij weer een filmopkomst
gehad hebben! Het product van ons
buitengewone acteer- en schrijftalent is helaas
alleen nog niet klaar voor vertoning. Wil jij het
direct weten wanneer de film dat wel is? En wil
jij ook semi up-to-date blijven over onze
spectaculaire activiteiten?

’’Volg ons via ons instagramaccount @StamFLG!’’

het doel was om alle bootjes van de
tegenstander af te laten branden door er een
in lampenolie gedoopte, brandende, tampon
op te gooien. Maar in deze oorlog waren er
geen winnaars. Op een bepaald punt
begonnen mensen (mede dankzij de rook die
vooral één kant op vloog) naar het andere
team over te stappen en op eigen bootjes te
werpen. En na de ontdekking dat een stuk of
15 tampons tegelijk gooien een ware
catastrofe veroorzaakt, is het slagveld volledig
afgebrand…
Oftewel alle bootjes zijn afgefikt en wij hadden
een leuke avond.

Brooddeegkleien was een opkomst waarbij
de stam, niet geheel onverwachts, ging kleien
met brooddeeg. Na het samenstellen van ons
kneedbare deeg kregen wij verschillende logo’s
die wij moesten na-kleien om zoveel mogelijk
punten te verzamelen.

Helaas stopte het hier niet bij…

Na de opdrachten werden er nog vele dingen
gedaan met het brooddeeg.
Het namaken van diverse vormen… en het
slaan van het brooddeeg waren allemaal nog
oké. Maar ergens in de loop van de avond
heeft er zich ook een soort brooddeeggevecht
plaatsgevonden waar niemand zich meer wat
van kan herinneren…
Casper had een opkomst op het programma
staan waar wij ons een beetje zorgen over
maakten; de gevaarlijk met vuur opkomst.
Verrassend genoeg is er niks kapot gegaan en
niemand gewond geraakt, dus dat is fijn. Op
de binnenplaats -met brandblussers paraatplaatsten twee teams hun papieren bootjes en

De “Iets met een wedstrijd opkomst” van
Julie was een daverend succes. De stam
speelde een soort levend Mario Party! Op de
vloer was een groot spelbord uitgelegd met
verschillende soorten hokjes waar je verder op
kon komen door een dobbelsteen te werpen.
Maar de grote charme van dit spel waren
natuurlijk de verscheidene minigames. Van een
boter, kaas en eieren estafette tot bekende
liedjes raden. Er waren ontzettend veel leuke
uitdagingen, en deze opkomst was dan ook
zeker een hoogtepunt.

De stam (+Kevin) is ook dit jaar weer naar de
Walibi Fundays gegaan. Dit jaar voor het
eerst in een huisje en het is ons goed bevallen!
Na het huis inspecteren, kamers claimen, ‘Wii’
aansluiten en de comfortabele bedden
aanbeden te hebben, is de stam gaan feesten
tot in de late uurtjes. Op zaterdag en zondag
hebben we allerlei achtbanen en andere
attracties uitgeprobeerd. Calvin heeft zelfs nog
een pikachu gewonnen!

De heren zijn, na de attractie driemaal bezocht
te hebben, tot de conclusie gekomen dat de
attractie Merlin’s Magic Castle de beste
attractie ooit is. De rest van de fundays en ons
leven stond een beetje in het teken van de
duistere machten uitdagen. Dat ging uiteraard
fout. Verder zijn er nog wilde verhalen te
vertellen over hele speciale tennis-technieken
in Wii Sports en Caspers heroïsche queeste…
Maar soms is het beter om dingen niet te
weten.

’’Na 3 ritten, kwamen we tot
de conclusie dat deze
attractie de beste ooit is.’’

Als voorbereiding op de aankomende
stambarbecue hebben we een geocache
opkomst gehad.
In plaats van het zoeken naar een specifieke
geocache kreeg de stam de instructie om de
app Geocaching te downloaden en hun eigen
route uit te stippelen om zoveel mogelijk
geocaches te vinden tijdens de opkomst. Hoe
meer er gevonden werd; hoe meer barbecue
artikelen Eric zou aanschaffen. Tijdens het
cachen kwamen wij erachter dat bijna alle
caches door dezelfde, zeer actieve cacher
geplaatst waren: Tommy.
Deze legende nam via de message functie van
de app contact met ons op. Hij was niet onder
de indruk van de reviews die we achterlieten
(ze bestonden dan ook telkens uit maar één
emotie). Na een flinke roast sessie heeft
Tommy ons compleet vernietigd en ons
eeuwige respect verdiend. Ook al waren zijn
verstopplekken niet origineel.
Wij zijn nu bezig met onze
kampvoorbereidingen. Je kan volgen hoe het
met ons gaat via ons instagram account
StamFLG en anders lees je erover in het
volgende groene blad.
Groetjes van de stam!

De groep

jaar
Ook in het jubileum jaar een prachtige tocht.
3 & 4 november is hij er weer!

Voor meer
informatie of voor
inschrijvingen:
goh@scoutingflg.nl

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?
Sinds februari 2017. Mijn papa, mama, grote zus Mila en grote broer Dorian zitten ook bij scouting en
mijn kleine zusje Jasmijn is aan het kijken bij de bevers. Straks zit dus de hele familie bij de FLG,
reuze gezellig!
Wat vind je het leukst aan scouting?
Alles wat we doen bij de bevers vind ik leuk,
maar knutselen is toch wel mijn favoriet.
Wat is je leukste scouting herinnering?
Het leukste wat ik heb gedaan bij scouting tot nu toe
is het Egypte zomerkamp, maar ja, ik zit pas een jaar
op scouting, dus ik ga vast nog veel meer leuke dingen
mee maken. Ik heb nu al zin in het zomerkamp!
Wat voor school/opleiding/werk doe je?
Door de week ga ik naar school, nu nog heel even
groep 2, maar na de vakantie mag ik naar groep 3.
Heb je nog andere hobby’s?
Als ik niet bij scouting ben speel ik graag in de tuin
of in het Sterrenbos (ook al zegt papa dat het eigenlijk
anders heet). En als het niet zo’n lekker weer is speel
ik graag met mijn zusje, teken ik, maak ik
rekensommetjes of ben ik met letters bezig.
Waaraan herkennen we jou?
Jullie kunnen me herkennen aan mijn rode uniform
met al mijn insignes en badges die ik verdiend heb!
Het gouden toetsenbord geef ik door aan:
%^%$*&%^*#*% (verrassing!!!)

Mede mogelijk gemaakt door:

Naam:
Leeftijd:
Is nu:
Motto:

Eline Brouwer
5 jaar
Bever
vakanties zijn irritant,
want dan mis ik de juf.
Ik ga liever naar school.

Net-voor-zomerkamp-weekend
Op de haven verzamelden we en maakten
we twee teams: Jongens met Monique, meiden
met Joyce en Kevin.
De jongens fietsten als eerste weg en de
meisjes gingen net even wat later. Monique
kreeg pech en de jongens voegden zich bij
Joyce en Kevin. En zo toch met z’n allen naar
Capelle aan den IJssel gefietst. Onderweg liep
Kevin’s band ook steeds leeg. Dus waren we er
wat later dan gepland.

gevonden. De jongens kregen als opdracht een
vierpoot te pionieren en zij gingen aan de slag.
De meiden moesten een driepoot maken en
een A-frame.
Na veel gesjor en gewoel kwam bij de jongens
met behulp van de leiding de vierpoot
overeind.

Eenmaal op locatie moesten we eerst de
tenten opzetten. Dit keer liep het gelijk op. Al
leek de tent van de jongens iets steviger te
staan. We kregen een praatje van de
kampbeheerder en daarna werd er hout
gehaald voor een kampvuur. Toen het donker
was gingen de scouts hun tent in. Maar echt
stil was het vele uren later pas…

Deze werd uitgevouwen en er werden
dwarsbalken op vast gezet.
Ondertussen kwam de driepoot van de dames
ook overeind en ook hier werden dwarsbalken
aan gemaakt. Toen er geen touw meer over
was moest het even uitgeprobeerd worden. Na
het middageten was er tijd om even te chillen
in luchtzakken. Twee ingangen van een zak
vullen met lucht en dan dichtknopen en er op
gaan zitten.

De volgende ochtend werd er ontbeten om 9
uur en om 10 uur begon er een leuke activiteit,
namelijk een tent opzetten met alleen stokken
en touwen. En ook dit keer hadden de jongens
het eerder voor elkaar. Dit was nog goed om
met een zeil erover in de regen het
middageten te kunnen opeten.
Maar nou lopen we op de zaken vooruit….
Het volgende was pionieren. Er werden palen
gehaald en het touw werd in de leidingtent

Maar niet voor lang want er moest nog een
toiletgebouw worden schoongemaakt… Hierna
volgde een lesje navigeren. De meiden zette
een route uit voor de jongens en andersom.
De jongens waren hierin wat serieuzer en zette
een leuke route uit.

De meiden hadden er veel grapjes in verzonnen waardoor de jongens eerder
terug waren en konden roeien met de bootjes die daar lagen. Na de bootjes stond het avondeten op
het programma. Er werd in twee groepen gekookt. De meiden hadden er een moeilijkheidsgraad bij:
er moest ook vegetarisch gekookt worden. Er werden uien, paprika’s, prei, tomaten en komkommers
gesneden. Een salade werd van de laatste twee gemaakt en de rest werd samen met gehakt of tonijn
en rode saus tot een heerlijke maaltijd bereid: Wokkelmacaroni met heerlijke rode saus met verse
groente en dubbelvla toe.
‘s Avonds was er bij het kampvuur een heel spannend verhaal over een weerwolf, elf en vampier en
een vuurmonster met wat geluidseffecten. Daarna deden we het spel Weerwolven van Wakkerdam en
toen iedereen af was, was het tijd om de slaapzakken op te zoeken.
De volgende ochtend werd er alweer begonnen met alles inpakken: je rugtas, je slaapzak en matje en
de tenten. Nog even snel gegeten tussendoor en snel weer verder. Terrein controleren en afsluiten.
Nog snel een appel of banaan eten, en flessen water vullen voor op de fiets. Sommige scouts werden
eerder opgehaald en fietsten dus niet mee terug. Terwijl de rest aan de terugtocht begon en als een
malle vooruit fietsten. Onderweg nog een keer gestopt voor drinken. Uiteindelijk kwamen we met z’n
allen aan op de Haven.
Martijn had al een
heleboel uitgepakt en de
scouts hoefde nog maar
een klein beetje naar
binnen te sjouwen of op
de juiste plek te zetten. En
zo was dit leuke weekend
alweer snel voorbij…
Groeten van de scouts!

Hallo allemaal,
Zoals jullie natuurlijk al weten gaan we dit jaar van
14 tot en met 21 juli op groepskamp in Hoogerheide.
Zoals jullie bij het stukje over de verjaardag van onze
groep hebben kunnen lezen, kwam er tijdens de opening
van ons feest een medewerker van notaris Ballegoie
langs. Zij had een mededeling die ons zomerkamp extra
bijzonder kan maken. We kunnen namelijk de erfenis
krijgen van Franciscus en Lodewijk, de oprichters van
onze groep. Wat deze erfenis precies is weten we niet.
Het enige wat we weten is dat de erfenis in een grote
kist past. Deze kist staat op dit moment nog op het
kantoor van de notaris en staat daar behoorlijk in de
weg, dus ze zullen blij zijn als het kamp begint.
Om recht te hebben op de erfenis moeten wij, als groep
zijnde, ons bewijzen en de kist open zien te maken, dit
moet tijdens het groepskamp gebeuren. Dit klinkt een
stukje makkelijker dan het waarschijnlijk zal zijn, want
we weten nog niet hoe, en Franciscus en Lodewijk
hielden wel van een uitdaging.
De kist moet binnen de 144 uur van groepskamp open
gemaakt worden anders hebben we er geen recht meer
op. Dit belooft dus erg spannend te worden.
Bij dit stukje tekst staat een kopie van het testament
voor als jullie het nog een keertje na willen lezen.

Het is alweer even geleden en tijd om weer eens iets over onze avonturen
te vertellen. Want wat hebben we zoal gedaan de laatste tijd: een heleboel!
Zomerse avond
Op een koude voorjaarsavond was het tijd om in
zomerse sferen te komen, hoe kan dit beter dan
in een tropisch zwemparadijs. Met zijn allen in de
auto en als een speer richting Den Haag, kaartjes
kopen en zwembroeken aan. Maar ja, dan sta je
binnen en dan… zoveel keuzes, glijbaan hier en
glijbaan daar. We konden geen keuze maken en
moesten alle glijbanen uitproberen. Op het laatst
waren de glijbanen waar je in een band moet
zitten het populairst. Deze moest dan ook een
paar keer gedaan worden voordat het zwembad
dicht ging.
We feel the need… for speed
Op het programma stond karten, dus met alle snelle jongens en vaders (als taxi) zijn we richting
Poeldijk gegaan. Hier ligt de langste kartbaan van Nederland en misschien wel van Europa. Hier
moesten we natuurlijk een wedstrijdje rijden. Met zijn allen, ja ook de vaders, in de kart en racen
maar! Zonder al te veel gekke zaken, nou ja gek.. dwars in de bocht, botsen, duwen en tollend over
de baan. Gelukkig kwam iedereen weer heel uit de kart en kon de prestatie bekeken worden. Want
het gaat er natuurlijk om wie het snelst heeft
gereden… De vader van Levi heeft ons allemaal
verslagen! Met alleen karten was de avond nog niet
gevuld, dus we gingen door naar het lasergamen.
Teams maken, pakken aan en elkaar helemaal gek
maken in 12minuten. Stomend maar voldaan kwamen
we er weer uit. Nog een drankje en de avond zat er
weer op.

BBQ & Kamp plannen
De zomervakantie komt er weer aan, en dat betekend weer een
expeditie/kamp. Omdat bij de explorers het kamp deels zelf
geregeld/ingevuld wordt, moet hier flink over nagedacht worden.
Hoe kan dat beter dan tijdens een lekkere barbecue?
Boodschappen doen, kooltjes
aansteken en appeltaart bakken,
want ja er moet natuurlijk ook een
toetje zijn.
Wat we besproken hebben en wat
we gaan doen op kamp dat kunnen
jullie weer lezen in het volgende
groene blad
Groetjes van de explorers

Omdat we straks op zomerkamp
gaan, hebben we in april alvast een
beetje geoefend met een weekendje. Maar dit was niet
zomaar een weekend… dit was een echt magisch Alice in
Wonderland weekend! We werden bij aankomst door het
tijdkonijn (welke heel veel haast had) meegenomen naar
ons lokaal, maar we kregen van hem eerst een drankje
waar we heel groot van groeiden. Hierdoor moesten we
kruipend door de deur.
Binnen hielden we een wonderland tea
party als avondeten! En omdat wij heel
groot waren, leek alles dus erg klein, en
konden we in ons eentje wel hele
komkommers en tomaten, en meerdere
pizza’s en sandwiches op. En dat was nog
niet eens alles: telkens wanneer de
wekker van het tijdkonijn ging, moesten
we wisselen van plek aan tafel! Na die
heerlijke maaltijd en het toetje, deelden
we nog een speciaal taartje, waar we
weer normale grootte van werden.
Daarna volgde we
een
kaartenspeurtocht
naar buiten! De kaarten
brachten ons uiteindelijk
naar de grote zaal, waar we
weer een magische
doorgang troffen. Na een
verkleindrankje, paste we door het sleutelgat en
kwamen we in een wonderland waar alles heel
groot was! Hier vonden we een blauwe rups die
ons de film over Alice liet zien en kregen we
gigantische
spekkies voor bij
de film.
De volgende ochtend ontbeten we met echte wonderland
boterhamvlinders! En na het ontbijt gingen we onze éigen tea party
houden en daar hoort eigen servies bij!
Met porseleinstiften versierden we allemaal
een mok. Terwijl de mokken in de oven
stonden, speelden wij flamingo golf waarbij
we de bal door de kaartenpoortjes moesten
slaan met het hoofd van de flamingo!

Eenmaal weer
beneden waren
we op de gekke hoedenmakers
tea party en was het toevallig
iedereens onjaardag! We dronken
thee uit eigen mokken en aten
kaartenkoekjes. Daarna maakten
we met de gekke hoedenmaker
onze eigen Wonderlandhoed! Alle
knutselspullen kwamen uit de
kast en de eindresultaten waren
Wonderland prachtig!!
Groetjes van de bevers!
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