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We zijn na de vakantie begonnen met frisse, nieuwe leiding en dat is erg leuk en gezellig.
Kevin (Mang) is al bekend bij jullie, Maar Tim (Baloue) en Angelique (Woeps) zijn nieuw bij de groep.
Samen hebben we al een hoop met de kaboutermeisjes meegemaakt.
Zo hebben we 2 kabouters laten overvliegen naar de padvindsters,
Noor en Nicky. Dit deden we natuurlijk niet zomaar, we hadden
een leuk overvliegweekend gepland, samen met de overvliegende
welpen Sid, Tobias, Renzo en Yanko. We begonnen met een
heerlijke avondmaaltijd (broodje hamburger) en daarna een
spannende speurtocht door het Sterrebos en Julianapark. Eenmaal
weer terug op het troephuis, gingen we in pyjama met lekkere
chipjes de film Jungle boek kijken. En na lang kletsen en gek doen,
zijn ze uiteindelijk gaan slapen.
Na een heerlijk ontbijt en een zelfbedachte opkomst op zaterdag,
vlogen de kabouters en welpen over naar hun volgende groep!

In het weekend van 18-19-20 oktober, hadden we
de Jota-Joti.De kabouters hebben samen met de
welpen en de bevers een actief dagje gehad in
contact leggen met andere scouts, met chatten,
morsespel, heerlijk buiten gespelen en het regiospel
(leuke opdrachten die we moesten voorleggen aan
een jury. Dit jaar zijn we 3e geworden!).

2 november namen we afscheid van Sahi. Dit afscheid was
een gezellige opkomst (ondanks dat we het niet leuk
vinden dat ze weg gaat). We begonnen met mooie
tekeningen te verven met… onze neus! Daarna hebben
een limoslurp wedstrijd gehad, dat was en lekker en
spannend! Vervolgens kregen we een heerlijk
zelfgemaakte ijscaketje van Sahi. Als laatst hebben we een
spectaculair sjoelspel gedaan… ja met yoghurt en
komkommers, dat was echt lekker vies en lachwekkend!

Na dit alles moesten we toch echt afscheid nemen van Daisy (snik snik)
en dit deden we met cadeautjes. Bedankt voor de leuke tijd!
Dit jaar vieren we nog Sinterklaas en ook met kerst gaan we iets
bijzonders doen!
Groetjes van Mang, Baloue, Woeps en alle kabouters.

De kleintjes van de groep hebben de afgelopen weken ook een hoop meegemaakt!
Ze zijn druk bezig met het behalen van hun Stanley Stekker badge. Als ze 3 keer bij een opkomst in dat
thema aanwezig zijn, verdienen ze deze mooie badge. Die mag dan naast de Rozemarijn badge op de
blouse genaaid worden.
Stanley stekker staat voor elektronica, ontdekken en knopen. De bevers hebben in groepsverband
verschillende spellen gedaan zoals levende knoop, water-spons-vuur en hotsjitonia bingo. Ook hebben
ze een robot geknutseld met aluminumfolie en mochten ze met oude apparaten gooien.
Met Halloween zijn er heel griezelige maskers geknutseld. Door een vel papier te knippen met gaten
voor de ogen en die leuk in te kleuren, ben je zo klaar! En met een elastiekje om de oren, ben je klaar
om op snoepjesjacht te gaan! Daarna is er ook nog verstoppertje gespeeld in het hele gebouw.
De bevers hebben ook een extra lange opkomst gehad tijdens de Jota-Joti. Zaterdag van 10:00-17:00u
zijn we bezig geweest met het thema van dit jaar: Share it!
De bevers werden in groepjes verdeeld en mochten verschillende posten af door heel het gebouw. Zo
hebben ze leren typen op een toetsenbord en zo konden ze chatten met andere bevers in heel
Nederland. Helemaal bovenin het gebouw hebben ze bij Rob leren morsen. Dat is grappig! Letters
sturen naar de ander in de vorm van piepjes.
In de grote zaal was het spel ‘levend twitter’ te spelen. Op een heel
groot vel kon je memoblaadjes plakken met daarop een tekst wat je van
de Jota-Joti vond of wat je graag wil doen.
Bij het onderdeel ‘groeiverhaal’ kon je een zin toevoegen aan het
creatief lopende verhaal van vorige groepjes. Dat heeft een heel gek
eindresultaat! Maar was wel heel leuk om te lezen. Je kon ook nog mini
pionieren met satéprikkers en een hindernisbaan volgen in het
‘soldeerprojecttrail’.
Dat was heel spannend om te doen! Het beverlokaal was heel donker en
er hingen zeilen en touwtjes kris kras door het lokaal. Je moet goed
oppassen dat je niets aanraakte! Anders ging het belletje af en moest je
weer opnieuw beginnen. De -door de grote speltakken- gesoldeerde
bewegingssensoren gingen ook af als je in de buurt kwam!
Ook hebben we EHBO geleerd op onze knuffels. Sommige knuffels
vallen heel vaak, en hebben dat echt wel pijn! De bevers hebben
geleerd hoe ze kleine wondjes moeten afplakken met een pleister en
grote wonden moet verbinden met verband. Ook kunnen ze nu een
mitella leggen van hun eigen scouting das!
Ook mochten ze door een echte stethoscoop luisteren die professor Plof
voor ze had meegenomen.
Met Sinterklaas gaan de bevers een bijzondere speurtocht volgen en
misschien komt piet dan nog wel langs met een leuk of lekker
cadeautje…Ook komt er een beverweekend aan, gaan we weer eens
koken en houden we een playbackopkomst!
Groetjes van Bas Bos, Rebbel, Sterre en de bevers!

Zaterdagochtend (te) vroeg vertrokken we met z’n vieren (Marloes,
Maartje, Judith en Cora) naar Vierlingsbeek. Dit ligt vlakbij de Duitse
grens tussen Nijmegen en Venlo.
Al snel had iedereen zich verzameld in restaurant ‘De Vier Linden’
en werd de EOL officieel geopend met het uitdelen van de kaarten,
coördinaten en een zinloze sudoku-puzzel. Snel maar nauwkeurig
hebben we de coördinaten ingetekend en gingen we op pad.
De bedoeling van de wandeltocht is om in een zo kort mogelijke tijd
zo veel mogelijk te lopen. Waarbij de route langs verplichte posten
gaat en als je wilt langs bonusposten. Door bonusposten aan te
doen, krijg je korting op je tijd. Ieder team voor zich maakt uit of
dit zinvol is.
We gingen vlot van start en na post 2 dachten we een fantastische
move te maken, waarmee we de groepen dicht achter ons kwijt
hoopten te raken. Dit lukte heel goed alleen liepen diezelfde groepen
even later ineens voor ons… Maar onze route was avontuurlijker!
Een veerpont bracht ons naar de overkant van de Maas, waarna wij
speciaal voor Marloes door het dorpje Bergen liepen om het toilet van
het plaatselijke restaurant te bevuilen. Helaas liepen we zo hard dat
we het restaurant gemist hebben en dus vier op een rij achter de heg
met mooi uitzicht hebben geplast.
Bij post vier was het tijd om blaren te plakken om vervolgens vol
goede moed de tweede bonuspost aan te doen. Gelukkig was het
prachtig weer, want we moesten uit de kleren. Ja, u leest het goed,
12 oktober 2013 en wij gingen naakt zwemmen om een extra stempel
in de vorm van een engel te bemachtigen op een eilandje.
Na deze verfrissende duik gingen we op weg naar de soeppost. Hier mochten
we genieten van een verplicht half uur rust en soep. Dit hadden we ook wel
nodig, want hierna moesten we met een trekpont het water weer over. Het
draaien aan het wiel viel ons erg zwaar. Gelukkig stonden er een aantal mannen
aan de overkant die een beetje meehielpen. Daarna hebben we ons drie slagen
in de rondte gezocht naar post zeven, maar deze hebben we helaas niet
gevonden omdat de organisatie het coördinaat niet nauwkeurig had genoteerd.
Na wat geploeter door het mulle zand kwamen we in de buurt van post negen,
waar we wederom het bos uitgekamd hebben en gelukkig dit keer wel met
resultaat.
Daarna werd het al best donker en na post tien hebben we het moeilijke
besluit moet nemen om Marloes in het bos achter te laten. Gelukkig is ze
opgepikt door een man en met buitentent meegenomen in zijn auto. Na post
11 zijn we naar post 13 gehuppeld bij een kapelletje. Hierna was het echt
donker en konden we elkaar op vijf meter afstand niet meer zien. Dat was
nog niet zo erg, maar het begon vervolgens ook te regenen.
Na de laatste post bovenop een uitkijktoren waar de stempel geroofd was
spoedden wij ons naar het bivak, dachten we. In het donker is het toch altijd
iets lastiger oriënteren. Na een beetje zoeken en vragen hebben we het bivak
gevonden waar ons een warm welkom wachtte en wie kwamen we daar weer
tegen… Marloes! Het amber alert werd ingetrokken.

Gelukkig hadden onze buurmannen, (met behulp van Marloes en in ruil voor bier) de buitentent al
opgezet en konden wij dus meteen aanvallen op het eten dat van de barbecue kwam.
Rond een uur of tien kwamen Rein, Niels en Paul met de
tussenstand. Wij stonden in de top tien!!
Op de één na laatste plaats ;-)
Na een beetje opgewarmd te zijn bij het kampvuur, doken we onze
heerlijke warme slaapzakken in. We lagen nauwelijks toen het leek
of iemand onze tent bekogelde met kastanjes. Dit was helaas niet
het geval! Het bleek veel erger! De binnentent liet los van de
buitentent en lag na vijf minuten gezellig op ons. Om daar
natuurlijk de rest van de nacht ook te blijven liggen. Een tent gaat
tenslotte niet vanzelf weer omhoog. De tent bleek ook niet te
repareren. Toch bedankt voor het lenen, Mathieu!
Vooral niet uitgeslapen verschenen wij de volgende ochtend
al vroeg aan het ontbijt. Zelfs Cora stond vrijwillig vroeg op.
De tent was niet eerder zo snel ingepakt en dat zelfs in de
regen.
Tijdens het ontbijt werden de nieuwe coördinaten uitgedeeld
en gingen wij als een razende Roeland aan de slag om ze in
te tekenen, zodat we op pad konden. We moesten onze
uiterste best doen om Marloes achter te laten om vervolgens
aan te klampen bij team ‘Schiedam 1’.
Je moet weten dat dit team vele malen sneller is dan ons team. Dit komt omdat hun beenlengte tot
onze borst reikt. Deze mannen hadden vrouwelijk gezelschap nodig en wij doen niet graag lullig.
Deze zondag bleken de posten van blauwe papieren voorzien te zijn. Omdat het bleef regenen besloten
we alleen de verplichte posten langs te lopen. Die mannen hebben ons zo weten af te leiden dat we
niet meer zo goed weten hoe de posten eruit zagen. Wel weten we dat we na de pont lekker aan de,
door Marloes verzorgde, broodjes knakworst mochten.
Daarna liepen we langs het water naar de volgende post, waar één van de heren (we zullen geen
namen noemen… Joost!) zonodig de stempel moest slopen, zodat we een foto moesten maken van de
post. Ironisch genoeg zat zijn fototoestel in zijn tas, want hij had geen moderne telefoon op zak zoals
wij, waar je heel makkelijk foto’s mee kunt maken.
Even later hebben we ons losgerukt van de mannen, die nog zo nodig een bonuspost wilden doen.
De regen was gelukkig gestopt, zodat we droog via de
laatste post als tweede team weer bij ‘De Vier Linden’
aankwamen. Na dit schone restaurant bevuild te hebben in
ruil voor een goede omzet was het wachten op de rest van
de teams. Nadat het laatste team was binnengekomen
begon voor de organisatie het grote rekenwerk en volgde de
uitslag.We stonden wederom in de top tien! De strijd om
plek één en twee werd nog lang spannend gehouden, maar
de winst en het voorrecht om deze tocht volgend jaar te
mogen organiseren is voorbehouden aan team Kreupel
bestaande uit Coen en Mathieu.
We hebben genoten van een mooi weekend en zien uit naar volgend jaar!
Groeten Judith en Cora

Ook wij hebben de afgelopen tijd heel wat leuke dingen gedaan!
We hebben een blenderopkomst gehad, waarbij de raarste combinaties naar voren kwamen. Ook
hebben we een game opkomst gehad waarbij we alles van ons afgedanst hebben met het spel Just
Dance! En we hebben weer veel oud papier opgehaald, zijn naar de Exxploraxxion geweest en hebben
meegedaan met de Jota/Joti! En niet te vergeten, er zijn nieuwe Explorers bijgekomen. Leuk dat jullie
er zijn Britt, Julia, Julie, Amber, Ariane, Casper en Mees!
De Exxploraxxion
Alma, Ivo, Calvin en Naomi zijn samen met Maartje (als begeleiding) naar de Exxploraxxion geweest!
We hebben een onwijs leuk weekend gehad in Ommen. Het was een groot feest samen met nog 1200
andere explorers uit heel Nederland. De Exxploraxxion wordt maar eens in de 5 jaar georganiseerd, dus
je kan er maar 1 keer als explorer heen. We hebben geklommen, geabseild, gepicknickt, de cupsong
gedaan (en aan anderen geleerd!), gefeest, gelachen om pizza, op de stormbaan geweest, én niet te
vergeten, uitgeslapen! 

De Jota/Joti
Ook hebben wij een heel tof weekend gehad met bijna alle Explorers op het Troephuis. We hebben heel
veel lol gehad! We moesten opdrachten binnen een bepaalde tijd uitvoeren. Bijv.: Een toren bouwen
van A4 blaadjes. Een groepsfoto maken met minimaal 20 mensen, drinken uitdelen aan alle leiding en
een parody maken van het liedje “Wrecking Ball” van Miley Cyrus! Dit laatste hebben wij gefilmd en op
Youtube gezet. Het filmpje is heel erg goed gelukt en je kunt het bekijken op ons kanaal!
1,
2.
3.
4.
5.
7.

Ga naar Youtube.com
Type in: “ExplorersFLG”
Klik op ons kanaal
Zet je volume op 100%, zet heel je familie achter de computer and enjoy!
Klik op het filmpje: “Wrecking Ball- Parody (Jota-Joti Challenge)
Druk op het duimpje en bekijk onze andere filmpjes!

Tot de volgende keer!
Groetjes Naomi en de andere Explorers!

De zomervakantie ligt al weer een tijdje achter ons. De eerste opkomst na de zomervakantie was een
gezellig samen komen van de padvindsters. Na het uitwisselen van de vakantie verhalen zijn we lekker
de grote zaal in gegaan om wat spelletjes te doen zoals trefbal, kegelvoetbal en verstoppertje.
De week er op zijn we naar het sterrenbos gegaan. Hier
brandde al een heerlijk warm vuurtje. Dat hadden de
padvindsters niet verwacht! Bij het vuur gingen we lekker
marshmallows maken, want die hadden we op kamp nog niet
allemaal opgemaakt. Na twee zakken marshmallows en een
halve fles siroop was de opkomst alweer voorbij, helaas.
11 oktober hebben de oudste padvindsters en Mathieu
afscheid genomen. De meiden hadden zelf een opkomst
gemaakt, we speelden “wie ben ik?” en aten heeeeeerlijke
taart! Daarna was het tijd om over te vliegen.
Ook dit jaar deden de padvindsters mee aan het Jota-Joti weekend. Wat in
het teken staat van delen met elkaar (share it). In dit weekend werd er langs
verschillende posten gelopen zoals solderen, zenden, chatten en levend
twitter. Ook speelde we levend monopoly en hebben we spelletjes in de
plantage gespeeld.
Daarna was het tijd om te gaan freubelen. Er kon gekozen worden tussen
meerdere knutselwerkjes maar het werd al snel duidelijk dat we met zijn
alleen een flamingo gingen maken van wol. De wol werd erbij gepakt en
iedereen ging aan de slag. Het was een behoorlijk werk om alles af te krijgen
want met al dat geklets tussendoor vloog de tijd voorbij.
Bij de padvindsters hebben we twee nieuwe dames welkom mogen heten. Noor en Nicky zijn
overgevlogen, dus was het weer tijd om te installeren. Ook Marloes was nog niet geïnstalleerd als
leiding, dus dat gingen we vrijdag 1 november doen. De ouders waren aanwezig dus het installeren kon
beginnen. Eerst Noor, toen Nicky en daarna Marloes. Daarna mochten de meiden ook nog bewijzen dat
ze echt bij de groep willen door ‘in te breken’. Dit is altijd een heel gevecht, maar gelukkig is het ze
allemaal gelukt. Nogmaals welkom bij de padvindsters meiden!
De opkomst begon een uurtje eerder dan normaal omdat we gingen koken
met z’n allen. Er was een menu samen gesteld van rijk gevulde groente
soep, gewokte kip met noedels en als toetje een witte chocolade mouse met
karamel. In groepjes van 3/4 dames gingen we aan de slag. We begonnen
met de spullen pakken, en alles snijden. Het ging in het lokaal al heerlijk
ruiken toen de pannen met soep op stonden. Na de soep werden de noedels
klaargemaakt en opgesmuld. Na de pannen helemaal leeg geschraapt te
hebben werd het tijd voor de afwas. (Een van de mindere klussen als je zo
lekker aan het koken bent geweest.) Daar stond als beloning tegenover dat
de leiding het toetje had gemaakt (al was het niet helemaal gelukt.)
Zoals jullie lezen hebben wij genoeg leuke dingen gedaan, en we hebben
ook nog veel leuke dingen op het programma staan.
Groetjes,
Jolanda, Mathieu, Marloes, Martijn en natuurlijk de Padvindsters.

Tja, zaterdagmorgen voelde het een beetje onwennig om als ouder mee te
doen aan de Gezins Orientatie Hike. Gelukkig was dat snel over toen we
eenmaal in het café aan de koffie met gebak zaten. Alles en iedereen was
nog droog, warm, vol energie en enthousiasme.
Nadat de kaarten met bijbehorende attributen uitgedeeld waren, werd het
menens en zaten de echte scouts stoer met liniaal en kompas klaar om de
route te berekenen. Uh,… waar moeten we heen?
Gelukkig had het team Cora + kinderen (BNVW: Ben Nooit Ver Weg) nog
een plekje over en mocht ik daarbij meelopen. Ook fijn dat wij in categorie A
waren ingedeeld. De categorie met de eenvoudigste route, de kortste
afstand om te lopen en met de minste hindernissen. Althans met dat idee
werden we het bos in gestuurd. Letterlijk.
Toegegeven, de eerste paar kilometers waren
eenvoudig te bewandelen waarbij we steeds weer
andere teams in wisselende samenstellingen
tegenkwamen. Maar al snel staken we dwars over een
stuk duingebied en waren we alleen. Gelukkig hadden
we Cora bij ons anders dwaalden we nog steeds door
het duingebied heen. Ondanks dat het begon te
miezeren kregen Linda, Inge en Stacey het al snel
warm en mochten de warmste kledingstukken in mijn
rugzakje gepropt worden. De rugzak van Cora was
namelijk al vol met etenswaren, drinken en andere
overlevingsbenodigdheden.
We schoten lekker op en namen de ene foto na de andere bij de
verplichte markeringspaaltjes totdat we bij de lunchpost aankwamen.
Tijd voor lunch. Marloes zat onder een gespannen dekzeil met
heerlijke warme soep, voor iedereen die een kop, mok of ander soort
warme soep vasthoudende beker mee had. Uh, Cora,… heb jij
toevallig nog iets over? Dit was ik dus ook al vergeten.
Scouting is scouting niet als hier snel een oplossing voor werd
bedacht. Warme soep, Lekker!
Nog steeds overtuigd dat we de wedstrijd wilden winnen vertrokken
we weer snel om de rest van de tocht te lopen. Cora wist waar we
heen moesten. Dwars door de duinen, langs een kudde schapen, over
heuvels, zandbakken naar het laatste stukje van de tocht.

Dit was maar een klein beetje modderig en gelukkig regende
het niet meer zo waardoor we helemaal niet meer nat
werden… Nee hoor, we stapten expres in de blubber en
plassen. Op een gegeven moment maakte het allemaal niet
meer uit tot hoever we door de modder banjerden. Natter dan
kletsnat lukte toch niet meer.

Gelukkig had Linda d’r nieuwe leren laarzen aan en Stacey d’r sneakers. Zo weer schoon en droog.
Nadat we bij het kapelletje weer een bewijsfoto hadden gemaakt én ieder een kaarsje aangestoken,
was het laatste stukje via een kasteeltje naar het scoutinggebouw een peulenschil. Wat schetste onze
verbazing? We arriveerden als eerste! Joepie!
Trots en blij zaten we op een bankje voor het gebouw te wachten op een lokale scout, met de sleutel
van het gebouw. Maar kregen we misschien strafpunten omdat we te vroeg waren gearriveerd? Tot
na het avondeten moesten we in spanning afwachten.
Gelukkig konden we naar binnen en onze toch wel erg natte kleren uittrekken en iets schoons pakken.
Tja, maar dan moet je wel droge sokken meegenomen hebben. Had ik eigenlijk wel nagedacht tijdens
het inpakken? Dan maar weer de vochtige sokken aantrekken en hopen op mijn eigen voetwarmte.
Langzamerhand kwamen ook de andere teams binnen en
werd het steeds gezelliger met al die verhalen.
Ondertussen was chefkok Peter drukdoende met de
voorbereidingen van een uitgebreide maaltijd. Beetje uitjes
snijden, een paar eieren koken, vlees bakken, biertje
tussendoor, alles was klaar om aan tafel te gaan.
Maar we moesten nog op één team wachten, en wachten,
en wachten… Maar gelukkig, om half zeven kwamen ze
aangelopen. We waren weer compleet. Aan tafel!
Oh, moest ik ook een bord en bestek meenemen?
De maaltijd was overvloedig en lekker met aan het einde een vla toetje en de prijsuitreiking.
En wat bleek,… We hadden gewonnen in categorie A!
Zonder meiden had ik het niet gered.
Bedankt Cora, Linda, Stacey en Inge. Jullie waren een geweldig team.
Tot volgend jaar!
Groetjes, Piet van de Water

Tijdens de eerste opkomst van het seizoen nam Bagheera afscheid van de welpen. Ze kreeg een hele
stapel opdrachtjes die ze moest doen samen met de kinderen. Zo moest ze meel happen en zakdoekje
leggen.
Alle welpen hebben iets op een kussensloop voor haar geschreven zodat ze ons niet snel zal vergeten
en we hebben haar een collage mee gegeven met haar mooiste scouting herinneringen erop.
We zijn ook naar buiten geweest en hebben we olifant-slang-muis gespeelt. De kinderen werden in
twee groepen verdeeld en kregen allemaal een kaartje met een slang, olifant of muis erop. Daarna
moesten de kinderen iemand van het andere team proberen te tikken en als dat gelukt was moesten
ze de kaartjes vergelijken.(De olifant ging op de slang staan, de slang at de muis op, en de muis
maakte de olifant bang) Het kind dat het winnende kaartje had kreeg het kaartje van de ander, en het
team met de meeste afgepakte kaartjes won.
Op 4 oktober hadden we overvliegweekend met de kabouters. Yanko, Sid, Renzo en Tobias waren te
oud geworden voor de Welpen en moesten naar de Verkenners. Nadat de bedden waren klaar gelegd
gingen we heerlijke zelf belegde hamburgers eten, en we hadden als toetje mini-ijsjes! Super lekker!
Na het eten gingen de welpen hun eigen opkomst voor de dag erna voorbereiden en toen het donker
was werd het pas echt spannend.
De kinderen gingen een stukje wandelen door het
Sterrebos waar er griezels liepen. Sommige gooide met
meel, andere hadden een heel eng gezicht en er stond
zelfs een spook bij de boom! Deze griezels gaven de
welpen allemaal cijfers die samen een code waren, met
die code kregen ze bij de laatste persoon een kistje
met films erin.
Toen we terug kwamen op de Haven gingen we deze
natuurlijk kijken met het genot van een drankje en een
bakje chips.
De volgende ochtend moesten we alweer vroeg op om
de opkomst af te maken en te ontbijten. Aan tafel deden we een potje doen, durf of de waarheid,
waarbij er heel erg vaak de vraag gesteld werd: “Op wie ben jij verliefd?”
Op Akela haar hand stond een berichtje van Mor geschreven. Dat was wel erg vreemd, want die zat
toch in Italië? Niemand snapte er wat van totdat ze er ineens was bij de opkomst! Wat een leuke
verassing! Tijdens de opkomst hebben we allerlei spelletjes gedaan zoals Belgisch verstoppertje. Een
iemand verstopte zich, en de rest zocht diegene. We hebben nog veel meer leuke spelletjes gedaan
die de oudste welpen zelf hadden uitgekozen en voorbereid.
Tijdens het overvliegen namen we niet alleen afscheid van een aantal kinderen, maar kwamen er ook
een paar bij; Delano, Maddox en Thomas. Welkom bij de Welpen jongens!
Als laatste kwam er nog iemand overvliegen, Mor! Ze is vanaf nu dus een Welpenleidster!
De week erop hebben we ons voorbereid op de Jota-Joti, we
hebben het welpen alfabet geleerd en het alfabet wat men
internationaal gebruikt om letters aan te geven zodat er geen
verwarring ontstaat. (Alfa, Bravo, Charlie..)
Ook hebben we een woordweb gemaakt met alleen maar positieve
dingen over onze mede welpen.
We hebben ook nog dassen en dasringen gemaakt met elkaar.
Iedereen kreeg twee klompjes die ze mochten beschilderen en een
witte das, waar we met textielstiften op tekende en schreven.

De tijd ging hierbij zo snel dat we bijna vergaten om naar huis te gaan!
Ook Sahi nam afscheid van de welpen, tijdens haar
opkomst hebben we een heleboel vieze dingen
gedaan! We hebben met onze neus gevingerverft,
limonade geslurpt en gesjoeld met komkommer en
yoghurt. Heel erg smerig, maar heel erg grappig
en leuk! Aan het einde van de opkomst kregen alle
welpen een schriftje waar ze hun scouting
herinneringen in kunnen opschrijven, maar ook
Sahi kreeg een mooie afscheidscadeautje. Een foto
boek met foto’s vanaf dat ze begon met leiding
geven en een vriendenboekje waar alle welpen in
geschreven hebben.
Wil je op de hoogte blijven van onze opkomsten?
Volg ons dan op twitter: @WelpenFLG!
Of kijk op de website voor nog meer foto’s!
Groetjes,
De Welpen, Mor en Akela!

Mondt Adviesgroep B.V.
Uw mondige adviseur voor uw:
Boekhouding
Loonadministratie
Controle boekhouding
Opstellen jaarrekening
Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren
Kon.Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen
Tel.: 010-435 23 88 Fax: 010-234 11 97
E-mail: info@mondtadviesgroep.nl Website: www.mondtadviesgroep.nl

We hadden de afscheidsopkomst van Casper en Mees. Ze lieten de kunsten zien die ze op kamp
hadden geleerd. Namelijk een tosti maken, maar niet eentje met gewoon kaas en ham. Nee.
Een tosti met zoet beleg, hagelslag, poedersuiker en stroop. Zo kan het natuurlijk ook.
De punten werden gegeven en iedereen was aan het eind een klein beetje misselijk van al het zoete
eten (dan spreek ik vooral voor de leiding).
Na alles van het koken te hebben opgeruimd was het tijd voor Casper en Mees om uit te breken en
officieel over te vliegen naar de Explorers, en we lieten ze zeker niet al te makkelijk gaan!
Daarna was de JOTA-JOTI aan beurt. Met deze Jamboree on the Air en on the Internet was er
behoorlijk wat te ontdekken. Van zenden, tot levend twitteren, en van het Regiospel tot het chatten
met andere scouts in Nederland. Dit was een ontzettend leuk weekend met alle speltakken.
De week erna gingen we lekker met z’n allen elkaar uitdagen met spelletjes. Geen bordspelletjes maar
race spelletjes en vechtspelletjes op de computers. Niet alles ging iedereen even goed af. Sommige
verkenners deden het beter dan de anderen met het racen. Maar een enkeling vond dat je ook offroad kon gaan met een formule-1 auto. En ze lieten dit dus ook zien. Helaas ging het al snel voorbij
en was het al weer tijd om af te sluiten.
Op naar volgende week!
Want toen hadden we namelijk het afscheid van Yorick. Yorick is jarenlang leiding geweest van de
verkenners, en met alle plezier! Maar helaas zat zijn studie in de weg dus hebben we afscheid van
hem moeten nemen. Hij had leuke spelletjes bedacht en die deden we allemaal met veel plezier,
knopen leggen op hele rare manieren en ga zo maar door.
Maar we hadden ook een uitdaging voor Yorick. Want Yorick zegt heel vaak ‘uuhhh’ en wij zijn dat
gaan turven.
Uiteindelijk aan het eind van de opkomst had hij bijna 120 keer ‘uuhhh’ gezegd. Dus moest hij de helft
ervan opdrukken. 60 keer dus, het lukte hem maar net met alle aanmoedigingen van zowel
verkenners al medeleiding.
Maar ook wij staan niet stil bij de verkenners. Wij gaan namelijk binnenkort een tweede opkomst
hebben om het spel-insigne te bemachtigen. De eerste opkomst was geslaagd. Er werd veel
samengewerkt en ook veel gelachen. Want dit insigne gaat over samenwerken in sport en spel.
En natuurlijk is het dan wel leuk om met de beste tactiek, het mooiste spel, te winnen van de ander.
En dat is ook een onderdeel van dit insigne. Maar genoeg over insignes en alle andere zaken. Want
verkenners en hun leidingen worden geïnstalleerd.
Leon S. was aan de beurt, samen met Yanko, Sid en Tobias. Zij werden deels geïnstalleerd door de
ook net geïnstalleerde leidingen Martijn, Siward en Youri. Na het lange stilstaan moest er ook nog
even worden gestoeid aan de hand van het in de kring van verkenners komen om zo te laten zien dat
je er echt bij hoort. Alles bij elkaar: een ontzettend leuke avond.
Tot volgende keer maar weer!
De verkenners en hun leiding

Het is super leuk, je gaat een lekker lang stuk lopen en dit jaar was het gelukkig droog.
Je gaat slapen in een huis of in een tent en het is gezellig om het met je gezin te doen, want daar is
het ook een beetje voor. ’s Avonds hadden we een kampvuur! Ik vond het super leuk!
Je hebt drie categorieën waar je uit kon kiezen: A, B en C.
Elke letter is een categorie hoger, ik liep B. We moesten een paar coördinaten zelf intekenen op de
kaart en dat lukte goed. Je hebt ook bonus posten, je kan zelf kiezen om die te lopen want dan win je
tijd. Die zijn soms wel best moeilijk om te vinden. Ik vond de natuur het allermooiste van de GOH,
naast het herfstbos hebben we ook een heel stuk over zand gelopen.
’s Avonds hebben we rijsttafel gegeten en ’s ochtends weer gezamenlijk ontbeten. Het eten was heel
erg lekker en zaterdag hadden we trouwens ook een soep-post en stroopwafel-met-chocolademelkpost! We kwamen ook een aantal mountainbikers tegen en sommige waren behoorlijk aan het hijgen
hahaha.
volgend jaar lijkt het me leuk als er nog meer mensen mee lopen! Wij hebben dit jaar gewonnen, dus
misschien win jij dan wel de wisseltrofee!
Dus meld je aan voor volgend jaar...GOH wat een goed idee!
Groetjes, Gijsje (Padvindster)

In oktober hebben we met de hele groep mee
gedaan aan de Jota-Joti. (Jamboree on the
Air en Jamboree on the internet).
Het weekend begon op vrijdagavond al voor
de Verkenners, Padvindsters en de Explorers
nadat ze hun slaapspullen hadden weggezet.
De Scouts startte het weekend met het
postenspel, zo gingen ze chatten, zenden,
solderen, een hindernis baan lopen met
soldeerprojecten als hulpmiddel en levend
twitteren. Terwijl ze daar druk mee bezig
waren begonnen de Explorers met
opdrachten uit enveloppe, waarbij ze
bijvoorbeeld een groepsfoto moesten maken
met meer dan twintig mensen erop, een parodie op een videoclip maken en drinken in schenken voor
álle leiding in het gebouw!
Om tien uur werd het weekend nationaal geopend door drie bekende radionieuwslezers van 3FM Bart
Jan Cune, Wendy Beenakker en Matijn Nijhuis, waarna er nog even tijd was voor vrije tijd.
Na het ontbijt de volgende ochtend kwamen de Bevers, Welpen en Kabouters aan op het gebouw, die
na een korte inleiding ook aan hun postenspel begonnen. Ze pionierde mooie minizendmastjes en
schreven een mooi verhaal met z’n allen, natuurlijk gingen ze ook zenden, chatten en een spel met
morse doen.
Na de lunch deden we met de hele groep mee met het regiospel, dat is een spel waarbij een groep uit
de regio opdrachten maakt voor de andere groepen. Deze proberen die zo goed mogelijk uit te voeren
voor punten en doe groep met de meeste punten wint.
Er waren veel verschillende opdrachten, de bevers moesten een hele grote hut bouwen, de welpen
een liedje over een van de elementen achterstevoren zingen, de scouts een vlot pionieren en de
explorers suikerklontjes laten branden. Uit eindelijk werd onze groep 3de, wat best goed is maar
volgend jaar gaan we voor de eerste plaats!
Nadat we s’avonds het heerlijke eten hadden opgegeten dat Patrick, Menno en Joost hadden klaar
gemaakt voor ons deden we levend monopoly, alle speltakken deden mee in een groepje. We speelde
het spel in het centrum van Schiedam. Het Stamteam werd derde, het padvindstergroepje van
Mathieu tweede en het verkennergroepje van Angelique werd eerste. Gefeliciteerd!
De volgende ochtend na het ontbijt deden we nog twee
postenrondes en gingen we opruimen, en een potje
Weerwolven van Wakkerdam spelen. Aan het einde
kreeg iedereen een naambandje en een kaart als
aandenken van de Jota-Joti 2013.
Wil je de parodie en andere filmpjes zien? Kijk op het
youtubekanaal van de Explorers: ExplorersFLG
Bekijk tweets van de Jota-Joti en gewone opkomsten
op @BeversFLG, @WelpenFLG, @VerkennersFLG,
@PadvindsterFLG, @ExplorersFLG en @ScoutingFLG
Foto’s van de Jota-Joti staan op de website bij
algemeen!
We hopen jullie volgend jaar weer net zo’n leuk
weekend te hebben als deze!
Groetjes,
De Jota-Joti organisatie

Hallo allemaal,
Met de stam hebben we afgelopen weken weer een hoop gedaan. Zoals jullie in het
vorige groene blad hebben kunnen lezen zijn we niet op kamp geweest, maar alle
gezellige vrijdagavonden maken een hoop goed.
Zo zijn we met een groep naar de scout-in geweest, hebben een aantal van ons de
EOL gelopen en ook is Judith overgevlogen van de explorers naar de stam. Verder
hebben we op de vrijdagavonden en hoop gezellige dingen gedaan.
Tijdens de Brandersfeesten gevierd dat Fleur
terug is. Fleur is 5 maanden in Italië geweest,
en kwam op 27 september terug. In de stam
hadden we een supergroot welkom thuis spandoek gemaakt.
Fleur werd door Maartje en Marloes meegelokt naar scouting.
Ze had deze surprise zo NIET verwacht, wat het nog 1000x
leuker maakte. De stam heeft ook een creatieve uitspatting
gehad. We gingen mozaïeken! Iedereen was is de ban van de
steentjes en hun bord. Zo geconcentreerd is de stam volgens
mij nog nooit bezig geweest, maar het resultaat mag er dan ook
zijn! (van sommige dan…)
Toen Fleur eenmaal weer was ingewijd, heeft ze een grappige
beautyopkomst georganiseerd. Iedereen werd mooi opgemaakt, nagels
werden gelakt en Kevin heeft een mooi gezichtsmasker gekregen.
Daarna was zijn huid weer zo zacht als een perzikje!
Alle (ex)stamleden hebben in de stam
een stambord hangen. Dit is een bord
dat iets over jezelf zegt. De helft van de
huidige stam had nog geen stambord,
en dus was het tijd om deze te gaan
maken. Zo maakte Lotte bijvoorbeeld
een “pianobord”, Youri een
“vuurspuugbord” en Maartje natúúrlijk
een groen bord. Het stamborden maken was al de 2 e creatieve
uitspatting van de stam dit jaar.
Een aantal weken later had Zoë een vriendjes-vriendinnetjes opkomst georganiseerd. Tijdens de
opkomst mocht iedereen een vriendje of vriendinnetje meenemen. De opkomst stond in het teken
van elkaar leren kennen, en vooral veel lol maken. Zo deden we krantenmep. Iedereen die op
scouting zit kent dit spelletje, zegt het stom te vinden maar als het gespeeld wordt hebben we de
grootste lol.
Voor komende weken hebben we ook weer een hoop gezellige
avonden op het programma staan.
We gaan weer sinterklaas vieren (maar niet met surprises, op een
originele manier!), we willen gaan schaatsen, een casino opkomst en
natuurlijk de wel bekende cocktailopkomst kan ook niet ontbreken.
Tot volgende keer!
Namens Marloes, groetjes van de stam! :D

GOH, waar zijn we aan begonnen!
Het begon een paar weken geleden met een idee om samen met Martijn Heuchemer de GOH te
lopen. Het liefst wilden we in de makkelijkste categorie lopen, want dan hadden we lekker veel tijd
voor koffiepauzes met stroopwafels. Helaas vond de organisatie dit niet goed en werden we ingedeeld
in de zwaarste categorie. Het werd dus tijd om een strategie te bedenken.
Samen met een strategie moest er een teamnaam komen, die was snel gevonden: M&M’s. Onder het
genot van een zakje M&M’s, werden de ambities steeds groter. Aan het einde van de avond was het
plan om alle verplichte én bonusposten te gaan lopen, een hele uitdaging.
Zaterdagochtend 2 november was het tijd om richting de
loonse en drunense heide te rijden om een lekker stukje te
gaan lopen. Na een heerlijk kopje koffie en een stukje taart
hadden we een aardige bodem om te beginnen. Waar
iedereen rechtsaf ging, gingen wij linksaf richting de eerste
bonuspost. 3 kwartier later waren we weer terug bij het
beginpunt en gingen wij toch ook rechtsaf, op naar de eerste
verplichte post. Op de post aangekomen konden we onze
teamnaam eindelijk eer aan doen, en konden we een zakje
M&M’s achterlaten voor achterliggende groepjes. Diverse
zakjes lichter en een aantal bonusposten rijker kwamen we
aan bij de lunchpost. Tijd voor een soepje en wat brood om
genoeg energie binnen te krijgen voor de 2de helft.
Na 1.5km asfalt stampen hadden we daar genoeg van en gingen
we langs een boerderij een zandpad op. Echter ging het zand
langzaam over in modder en werden de plassen steeds groter. Dus
stampend in de plassen en glijdend door de modder kwamen we
maar moeizaam vooruit, en het werd steeds erger. Na een uur
ploeteren verder, kwam er toch een lichtpuntje en kwamen we
weer in een stukje bos met droge ondergrond, wat liep dat weer
lekker. Daarbij kwam het einde ook weer in zicht, wat we niet
vervelend vonden.
Rond half 6 kwamen we eindelijk bij de finish, we waren ondertussen al zo’n 7uur onderweg. Met de
finish in het oog kwam de laatste hindernis, een slot van 1.5m breed. Te breed om overheen te
springen, dat werd dus omlopen. Uiteindelijk zijn we toch aangekomen en kon de rugzak af en was
het tijd om de dorst te lessen. Na ruim 28km gelopen te hebben hadden we dat ook wel verdient.
Tijd om te relaxen, kletsen, tent opzetten, ervaringen van de dag uit
wisselen en natuurlijk M&M’s eten. Er zat natuurlijk een wedstrijd
elementje aan de GOH, dus toen iedereen binnen was en gegeten
had rees de vraag: Goh, zouden we gewonnen hebben? Eerst
werden de winnaars van categorie A en B bekend gemaakt en
daarna werd het spannend want team van Beurden zat in de buurt
van ons. Maar gelukkig, hebben we toch de overwinning binnen
gehaald. Dit verzachte direct de pijn in onze voeten en konden we
een gezellige dag met een goed gevoel afsluiten.
Volgens jaar is team M&M’s zeker weer van de partij.
Groetjes, Mathieu

Wij je kunnen helpen met:
 Een poster met leuke foto´s van Scouting, die
kun je in de klas ophangen.
 Op de achterkant van de poster staan
interessante weetjes, handig voor de
voorbereiding.
 Een leuke Scoutingpagina vol uitdagingen die
je kunt kopiëren voor je klasgenoten.
 De folder “ontdek Scouting”.
 Een aantal materialen, zoals kompas, vlag, pioniertouw,
knopenbord, boekjes, enz.
Kijk eens op www.scouting.nl/scouts/spreekbeurt daar staan nog
meer handige dingen die je kunt gebruiken, zoals:
 Een powerpointpresentatie waar je zelf leuke
dingen
aan kunt toevoegen.
 Een speciaal filmpje over Scouting dat je
tijdens de presentatie kunt laten zien.
Voor meer informatie over Scouting, ook leuk voor een werkstuk,
kun je kijken op www.scouting.nl of www.scoutpedia.nl .
Heb je interesse in een spreekbeurtpakket dan kan je dat aangeven
bij Marcel de Bruin of je eigen leiding.

Enthousiast zijn de afspraken gemaakt over het vertrek. Een paar gaan al wat vroeger op vrijdag naar
Boxtel, om daar alvast een mooie plek uit te zoeken voor de tent/onze chill plek. De rest zou later die
avond aankomen.
Zo gezegd. Zo gedaan. Als iedereen nog heelhuids de auto’s
uitkruipt en zich bepakt voor het lopen naar de tent, begint
het. Er wordt geproost op een leuk weekend en de eerste
van de vele flauwe grappen wordt al gemaakt. Maartje en
Mathieu halen Naomi van het station en de rest begint alvast
met de bedden klaarleggen. Na even voor de tent te hebben
gezeten en de nodige scouts te hebben begroet, besluiten
we richting de opening te gaan. De blazen van sommige
mensen zat al aardig vol van de genuttigde drankjes, dus
hielden we een pit-stop bij de toiletten. Na deze opluchting
waren net Maartje, Naomi en Mathieu aangekomen. Ook zij
gingen snel hun spullen in de tent leggen en toen gingen we
gezamenlijk naar de opening. De opening werd gedaan met grappen, grollen en zelfs een
huwelijksaanzoek (gelukkig was het antwoord volmondig JA!).
Na het nodige gefeest in de tent waarbij Youri zelfs in de lichtmast klom, gingen we voldaan terug
naar de tent. Helaas was het behoorlijk afgekoeld waardoor iedereen snel zijn bed opzocht. Hierbij
hield de avond natuurlijk niet meteen op, want de gezelligheid vloeide door de tent heen en onze
buren draaiden nog een leuk muziekje.

Na het wakker worden werd er ontbeten en ging men zichzelf even opfrissen bij de toiletten.
Nauwelijks frisser dan daarvoor gingen we weer op pad.
Na de nodige infostands te hebben bezocht, eigen buttons te hebben gemaakt, met z’n allen ons in
een auto te hebben gepropt (14!) en meer van dat soort gekke dingen, gingen we door naar de
andere activiteiten. MartijnA moest zich bewijzen door 51 keer op te drukken bij “brak en uitgedaagd”.
Ook Annemieke had ondanks haar blessure besloten toch nog op zaterdag langs te komen.
Herenigd met ons allen gingen we ons wagen aan de fysieke spelletjes.
Hollandse leeuwen met een sumopak, bijvoorbeeld. Ook de stormbaan
werd door vele bedwongen. En we hebben nu zelfs koffiespecialisten in
ons midden, MartijnH, MartijnA, Yorick en Mathieu gingen langs bij de
koffiecursus. Maar veelal zaten we toch lekker in de zon. Een enkel EHBO
bezoek werd gemaakt. Maar al snel gingen we met nog meer plezier
door.
Na een heerlijke maaltijd van chefkok Yorick was het tijd om weer een
groot feestje te bouwen. Iedereen werd aangekleed en versierd met
allerlei spulletjes die waren meegenomen door Naomi, Maartje en
Marloes. Zo werden snorren opgeplakt, confettikanonnen afgeschoten,
“like” stempels uitgedeeld waarvan iedereen al snel onder zat, en linten

om de tent gespannen. Tijd om te gaan feesten! Nogmaals werd er geproost en het feest begon. Vele
bands en DJ’s werden gehoord en toegejuicht en na dit nacht-braak-festijn was het weer tijd om de
slaapzakken op te zoeken.
De volgende en tevens laatste dag van de
Scout-In 2013 was aangebroken. Langzaam
werd iedereen wakker. De koffie werd gezet
zoals het de dag ervoor was geleerd (en hij
smaakte super) en het ontbijt werd genuttigd.
Langzaam maar zeker werd er om ons heen
opgeruimd en ook wijzelf besloten om toch
uiteindelijk maar te beginnen. Slaapzakken en
matjes werden opgerold, tassen ingepakt en ook
de tent moest eraan geloven en werd omlaag
gehaald.
De laatste munten werden opgemaakt en de
sluiting was geweest.
Het was tijd om weer terug te gaan naar onze thuishaven. Na een geweldige lift met vervoer van onze
spullen naar de parkeerplaats, kroop iedereen weer in de auto’s en we vertrokken.
Dag Scout-In 2013. Tot over 2 jaar!
Namens Youri de groetjes van de uitgeputte Scout-Inners,
Marloes, Zoë, Lotte, Maartje, Naomi, Annemieke, Siward, Yorick, Bas, MartijnA, MartijnH en Mathieu.

Wat?

Wanneer?

Weekend bevers

13 t/m 14 december 2013

Geen opkomst padvindsters/verkenners

27 december 2013

Oud en Nieuw feest stam

01 januari 2014

Gezamelijke opkomst
padvindsters/verkenners/explorers/stam
Weekend verkenners

03 januari 2014

Jantje Beton collecte

10 t/m 15 februari 2014

Stafweekend

29 t/m 30 maart 2014

Duinenmars

06 april 2014

HIT paasweekend

18 t/m 20 april 2014

Dodenherdenking

04 mei 2014

Zomerkamp 2014

19 t/m 16 juli 2014

07 t/m 09 februari 2014

