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Wat vooraf ging (aan de telefoon): ‘Pa, heb je het weekend van 7/8 november iets te doen?’
‘Nee? …oke, nu wel! We doen mee aan de GOH’ … ‘aan wat?’ … ‘aan de Gezins Oriëntatie Hike!’
Goh, wat hebben we er weer zin in!
Ons team, ‘Bijna 100!’ bestaande uit Annemieke (dochter) en Jan
(vader), liep mee in categorie C. Dus met volle bepakking stonden we
zaterdagochtend om half tien aan de start in de buurt van
Valkenswaard. Na een lekker bakje koffie/thee konden we aan de slag
met de kaart en de coördinaten. Omdat er met de kaart gerommeld was
-zo zaten er bijvoorbeeld stukjes kaart op de verkeerde plaats- moesten
we eerst even de schaar en het plakband gebruiken om er een leesbare
kaart van te maken.
Alle posten waren ingetekend zodat we nu echt konden gaan lopen.
Iedereen kiest zijn eigen route, die naar zijn/haar idee het meest
efficiënt is. Zo gingen dus bij de start al veel groepjes een andere kant
op. Wij gingen als eerste op weg naar post 1 (logisch) om daarna gelijk
door te lopen naar de 2 meest verre bonusposten. Het was een
prachtige route. Na de bonusposten kregen we de verplichte post 3,
waar tot onze verassing Yorick ons opwachtte met heerlijke warme
chocolademelk en koekjes en verplichte rust van 30 minuten. Weer een
beetje uitgerust, gingen we vol goede moed op weg naar de volgende posten. Ook hier was de
omgeving prachtig, en ondanks dat het november was, konden de truien uit. Bij de vogeluitkijkpost
zaten Joost en Marcel ons op te wachtten met soep. Tijdens deze 2e verplichte rust en onder het
genot van een lekker bakje pompoensoep, moest er nog wat gepuzzeld worden, voor een extra
aanwijzing voor de laatste bonuspost. Na de soep nog 3 posten te gaan, dat moet lukken toch?!
Om 5 uur kwam het kampgebouw in zicht. Zo fijn, de
rugzak af, schoenen uit en even lekker zitten. Oh nee,
laten we eerst nog even de tent opzetten voordat het
donker wordt. Mooi plekje uitgezocht voor de tent, nu dan
echt even zitten, biertje/thee erbij, chips… dat hadden we
wel verdiend vonden wij! Na een heerlijke Chinese
maaltijd was het tijd voor de einduitslag.
In categorie A waren (voor de 3de keer op rij) ‘Ben Nooit
Ver’ de winnaars, in categorie B was het ‘Familie Brouwer’
en in categorie C hadden wij gewonnen! Waren die
bonusposten toch niet voor niks gelopen!
De avond hebben we afgesloten met een heerlijk kampvuurtje!
Het was een weer een super gezellig weekend.
Bedankt Marcel, Joost, Peter en Yorick!
Groetjes
Annemieke en Jan

Wij hebben dit jaar mee gedaan aan de GOH als Team Familie Brouwer.
Dit was de eerste keer voor ons, dus we wisten niet wat ons te wachten
stond.
We moesten de kaart zelf in elkaar knutselen terwijl we wat te drinken
kregen. Daarna kon je gaan lopen. De posten die al aangegeven waren
op de kaart waren verplichte posten, daar moest je dus naar toe lopen.
Anders kreeg je een uur straftijd bij je eindtijd er bij.
Er waren ook bonus posten die kon je lopen, maar hoefde niet en die
moest je zelf zoeken op de kaart. Als je bij een post was moest je een
foto maken zodat je niet kon vals spelen. Je kon de A-, B- of C-route
lopen; A is voor bevers, welpen en kabouters. B is voor verkenners en
padvindsters. En C is voor explorers en ouder.
Er waren twee verplichte rust pauzes en je moest daar een half uur
blijven. We hebben alle verplichte posten natuurlijk gedaan en een paar
bonusposten. De eerste was een groot kruis wat op naast een kruising
stond. De volgende bonuspost bereikten we door langs een weiland te
lopen. Dat was een bruggetje. Na het bruggetje kwamen we in een heel
nat stuk terrein. Daar moesten we even zoeken om op het paadje te
komen waar we op terecht moesten komen, want het eerste stuk was
een heel grote plas. We zijn toen door een soort moeras gelopen en over
een boomstam over een sloot heen gegaan. Dat was echt supertof!
We liepen langs weilanden, door het bos en over de hei. Onderweg
hebben we nog foto’s gemaakt van koeien en paddenstoelen. Na een
tijdje kwamen we op de eerste rustpost, daar kregen we warme
chocomelk en een koekje. Het was ook leuk dat je zo nu en dan andere
teams tegenkwam, die de posten in een andere volgorde liepen. Ze
liepen dus de andere kant op, maar niet verkeerd! Bij de tweede
rustpost kregen we lekkere soep en konden we uit een vogelkijk hut kijken naar een meertje waar
allemaal vogels te zien waren. Vanaf de soeppost liepen we samen met Theo en Dries. We kwamen
nog bij de ruïne van Cranendonck, wat eigenlijk niet meer is dan wat hobbels in het terrein en hier en
daar wat opgestapelde stenen.
Om vier uur mocht je finishen. Als je er eerder was, dan
liep je tijd toch gewoon door totdat het 4 uur was. Joost
bekeek de foto’s van de posten en rekende daarna uit
wat je eindtijd was. Je kon natuurlijk ook je bonus
posten laten zien. Daarna ging je je matje en slaapzak
neerleggen. Na wat spelletjes spelen en in het bos om
het gebouw heen spelen gingen we Chinees eten. Na het
eten werd bekend gemaakt wie hadden gewonnen. In
categorie B hadden wij gewonnen! Toen gingen we hout
zoeken voor het kampvuur
later in de avond. De ouders
mochten bepalen hoe laat
hun kinderen naar bed gingen.
De volgende ochtend na het ontbijt gingen de ouders de auto’s halen en
de kinderen gingen spelen. Dan iedereen gedag zeggen en dan terug
naar huis.
Het was een superleuk weekend en we doen volgend jaar zeker weer
mee!
Groetjes Dorian, Mila en Eric.

In oktober hebben we weer het JOTA – JOTI weekend gehouden. Dit is het jaarlijkse weekend waarin
scouts over heel de wereld contact met elkaar leggen via de radio of internet. Tijdens dit weekend
konden de scouts onder andere solderen, chatten, morse codes versturen en meedoen aan de
Challenge. Over heel het weekend was de keuze om verschillende posten te volgen.
Vrijdagavond kon je beginnen aan je soldeerwerkje, en mocht je dit niet in een keer af hebben
gemaakt, kreeg je de kans dit te voltooien in je vrije tijd ergens anders in het weekend. Hetzelfde gold
voor het chatten, wat overigens erg populair was. Bij het chatten kon je met Nederlandse en
buitenlandse jongens en meisjes praten. Elke groep had zijn eigen code die je kon ‘sparen’ als een
soort bingo.
Zaterdagochtend, na het ontbijt was er tijd om een aantal posten te
doen voordat we begonnen aan het regiospel. Dit spel is voor alle
scoutinggroepen uit jouw regio, en elke groep krijgt dezelfde vragen.
Dit zijn vragen voor de kleine kinderen, maar ook voor de oudste.
Wanneer je een vraag of opdracht voltooid had mocht je hem bij de
jury laten zien. Zij vertelden je dan of je het goed had beantwoord. De
groep uit de regio, die de meeste vragen goed of origineel had
beantwoord won, en mag het regiospel voor het aankomende jaar
organiseren. Wij zijn helaas geen eerste geworden, maar we hebben
heel leuk en goed ons best gedaan! Mila en Nicky hebben onder
andere de hoogste en mooiste bomen opgezocht en overgetekend.
Na de uitslag van het regiospel was het alweer bijna tijd voor het
avondeten. Tortilla’s! We hebben genoten van de heerlijke tortilla’s,
nacho chipjes en komkommer. (geen zorgen, de chipjes vonden ze
toch niet zo lekker en de komkommer ging bijna als eerste op!)
Na het avondeten was er tijd om nog te kunnen chatten, solderen of
boven met Rob te communiceren via de radio. Tegen de avond was
het tijd voor het avondspel. De bedoeling van het spel: alle spelers
werden verdeeld in groepjes, en werden gevraagd een formulier in te
vullen met de kleur jas die ze aan hadden, lievelingskleur, favoriete
drankje, sterrenbeeld en hoelang ze al op scouting zitten. Hierna
moesten alle groepjes het centrum in (onder begeleiding) om vragen
te beantwoorden. Bij elke correcte antwoord kreeg het groepje een
hint over de persoon die ze zochten. Naarmate het spel vorderde werd
het steeds duidelijker wie je zocht en moest je deze persoon dan ook
zoeken. Dit leidde tot steeds meer spanning in het spel. Na een tijdje
was het spel afgelopen en konden we tijdens de uitslag even
opwarmen. Later in de avond was er nog de mogelijkheid om te
chatten of te solderen en daarna gingen we lekker slapen.
Toen we langzamerhand wakker werden tijdens het ontbijt, werd uitgelegd wat we die dag allemaal
nog konden doen, en moesten doen. De laatste posten werd bezocht, en daarna de schoonmaaktaken
verdeeld. Iedereen maakte een plek in het gebouw schoon. Na de officiële afsluiting ging iedereen
weer naar huis na een geslaagd weekend.
Groetjes van fleur, namens de padvindsters

Met Halloween wilden we dit jaar een spannende opkomst doen. Samen met de Verkenners, Explorers
en Stam speelden we een spel in het Sterrenbos. We hebben eerst op de haven pompoenen uitgehold
en liepen daarna naar het Sterrenbos. Eenmaal aangekomen werd iedereen verdeeld in groepjes en
per groepje was het de bedoeling om zoveel mogelijk sleutels met een zo hoog mogelijke waarde te
vinden. In het donkere bos waren de sleutelbossen te vinden aan een klein rood lampje dat eraan
vast zat. Dit ging iedereen behoorlijk goed af, al waren wij niet de enige in het bos. Om de zoveel tijd
wanneer je het minst verwachtte, liet iemand je schrikken met een eng masker of raar geluid.
(allemaal vrijwilligers binnen onze eigen scouting natuurlijk) Dit zorgde voor de nodige spanning en
maakte het spel net wat interessanter. Later mochten we even bijkomen
met warme chocolademelk of iets anders te drinken. Na het spannende
spel keerden we terug naar de haven om daar nog een klein spelletje te
spelen. Iedereen was toch wel erg moe en we gingen lekker op tijd slapen.
De volgende dag genoten we van ons ontbijt, en ruimde we onze matjes en
spulletjes op waarna we weer naar huis gingen.
We kennen bijna allemaal het gezellige familiespel van ‘Ik hou van Holland’
wel. Een aangezien het zo leuk is, hebben wij het ook geprobeerd! De
meiden werden in groepjes van twee ingedeeld en kregen per ronde
andere opdrachten of vragen. Zo zijn we heel goed in het doorvertellen van
roddels binnen onze scouting en konden we dit goed navertellen. Het
antwoorden zonder ja, nee of uh is nog behoorlijk lastig, maar wel heel
grappig! We speelden het verjaardag spel met het cadeautje op tijd,
waarbij je de vragen snel moet beantwoorden of het cadeautje opent in
jouw schoot. We hebben erg gelachen en hebben ook nog goed leren spellen van lastige Nederlandse
woorden.
Sinds een paar weken zijn wij ook nog twee hele enthousiaste
lieve Padvindsters rijker; Bo en Eva! Zij zijn op 13 november
geïnstalleerd en we hebben ze warm onthaald in de groep.
Welkom!
Afgelopen vrijdag de 27e, hebben wij Sinterklaas gevierd. Dit in
verband met eventuele gezinnen die het graag willen vieren op
4 december. Iedereen moest een gedicht schrijven voor de
persoon die zij getrokken had. We hadden meerdere cadeautjes
waarmee we het dobbelspel
hebben gespeeld. Om in
thema te blijven met
kruidnoten en warme
chocolademelk hebben
we een gezellige avond
gehad. Iedereen is met twee
cadeautjes en een leuk
gedicht naar huis gegaan.
In het nieuwe jaar staan er alweer een aantal leuke dingen gepland
en wij hebben er nu al zin in!
Voor iedereen die we niet meer zien voor het einde van het jaar
wensen wij hun alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.
Groetjes, Marloes, Fleur en de Padvindsters.

De kabouters werden verdeeld in twee groepen. Beiden moesten hun eigen
‘magische kabouter’ beschermen. Het was een zware strijd: eerst moesten
ze zich een weg banen naar het (sterren-)bos, daarna de magische trol
verslaan om vervolgens de bosrivier over te steken. Hierna kon de tocht naar
het kabouterdorp beginnen: de meest ingewikkelde en grappige parcours
werden verzonnen!
Helaas moesten we afscheid nemen van
Bo en Eva, die naar de padvindsters gaan.
Zij mochten zelf een afscheidsopkomst
verzinnen. Ze hebben er toen voor
gekozen om er een feestopkomst van te
maken: compleet met meeltaart,
koekhappen, dansen en een grote
afscheidsknuffel!
De week ervoor hebben we wel weer twee nieuwe kabouters
verwelkomd. Leah en Ellen zijn ondertussen alweer een paar weken
bij ons en horen er al helemaal bij! Binnenkort zullen zij ook worden
geïnstalleerd en een eigen kabouternaam krijgen!
Op 31 oktober hebben we cakepops gemaakt. Dit zijn versierde
cakejes die lijken op een lolly. Dit natuurlijk wel in thema! Marala en
Sona waren verkleed als heksen en hebben uitgelegd hoe je van
een kaal cakeje heel makkelijk een spookje en een pompoen kan
maken. Het resultaat was erg leuk en ook super lekker!
Deze week waren een hoop meiden mee met de GOH (zie het stukje verderop), maar ook op de
Lange Haven hebben we een leuke tijd gehad. In twee teams werd er ‘ik hou van Holland’ gespeeld.
We moesten o.a. liedjes raden, woorden goed proberen te spellen en ook hebben we het spel geen
ja/nee gespeeld. Uiteindelijk was de stand gelijk en
verdiende iedereen een prijs: een lekker ijsje.
Vandaag draaiden we samen met de welpen. Het was
dus lekker druk! De groep werd verdeeld in kleine
groepjes, elk groepje kreeg een groot leeg blad
waarop zij een parcours moesten tekenen. Dit
volledig met obstakels en hulpmiddelen. Toen
iedereen een eigen poppetje/pietje had gemaakt
konden de parcours worden getest.

Het was bijna Sinterklaas en daarom was het tijd
om iets te knutselen voor de goedheiligman.
Iedereen kreeg een grote bouwplaat waarmee
een stoomboot kon worden gemaakt. Dit bleek
niet zo makkelijk te zijn maar gelukkig had
iedereen aan het einde van de opkomst een leuk
resultaat. Sommige kabouters hadden zelfs
allemaal extra dingen gemaakt zoals een slinger,
Sinterklaas en zijn pieten en er was zelfs iemand
die een paard had gemaakt!
Groetjes, Marala, Sona en de kabouters!

We hebben voor de derde keer de GOH gelopen. We hadden al twee jaar op rij de GOH gewonnen.
Nu zijn we in het buitenland geweest, met een half lijf: in België. We moesten heel lang lopen en
hadden alle drie een wandelstok en daardoor liepen we stevig door. Onderweg zij we twee posten
tegengekomen: eerst de chocolademelk-met-stroopwafelpost en toen de soeppost, waar je zo lang als
je wilde mocht blijven. We bleven langer dan een uur omdat degene voor ons anders zou winnen.
Door deze tactiek hebben we… voor de derde keer op rij gewonnen!! (met 5min. Verschil)
Groetjes Stacey, Linda, Inge en Cora

Nadat iedereen weer terug was van de zomervakantie hebben we het nieuwe scouting seizoen weer
feestelijk geopend. Met trefbal in de grote zaal en verhalen die we hebben uitgewisseld ging de tijd
vliegensvlug. En was ook al meteen de eerste opkomst van het seizoen over. Maar vrees niet, we
hebben er nog genoeg te gaan!
Dit jaar hadden we vier verkenners die vonden dat ze klaar waren om over te vliegen naar de
explorers. Om te testen of dat wel echt zo was, hebben we verschillende spellen gedaan om dat te
testen. Want wij wilden ze natuurlijk eigenlijk niet kwijt. Maar nadat de overvliegers duidelijk hadden
laten zien dat ze echt klaar waren begon het pas echt. Ze moesten winnen met knopen leggen en
allerlei andere leuke spellen. Helaas wonnen ze bijna alle spellen wat betekende dat ze toch echt klaar
waren voor de explorers. Gelukkig zouden ze nog niet meteen gaan en hadden we nog een paar
opkomsten te gaan.
Toen hadden we een lange opkomst. We sprongen
op vrijdag avond op de fiets en waren al snel
aangekomen bij de Tono groep. Hier mochten wij in
de welbekende friettenten slapen in de buitenlucht.
Nadat alle friettenten in een behoorlijk tempo
stonden (voor de jongste was het even moeilijk,
maar ook die tenten stonden al zeer snel) was het
tijd voor wat drinken. Een slokje later gingen we
vuurtjes stoken. Iedere verkenner had zijn eigen
aluminium bakje met wat hout. Na zelf genoeg
splinters te hebben gemaakt van het grote blok
hout, waren sommigen in staat om hun eigen
vuurtje te maken. Bijna alle verkenners hebben die avond hun eigen vuurtje gemaakt. Natuurlijk
waren er enkele die een beetje vals moesten spelen… maar dat zien we dan maar door de vingers.
Nadat iedereen klaar was met zijn eigen vuurtje brandde het grote vuur al goed. Even weer wat
drinken en daarna lekker marshmallows roosteren boven het vuur. Want ja, we zijn toch scouts hè.
Scouts zijn geen echte scouts als ze boven het kampvuur geen marshmallows roosteren. Al gauw was
het bedtijd en werden alle slaapzakken uitgerold en was het tijd om het bedje in te kruipen. Nog even
werd er nagekletst, maar uiteindelijk vielen alle oogjes dicht.
De volgende ochtend was het vroeg opstaan. Snel de tenten opruimen en alles inpakken. Een lopend
ontbijtbuffet later zaten we alweer op de fiets. Dit keer was de bestemming het Fort Drakensteijn in
het Beatrixpark. Daar aangekomen hebben we een paar potjes ‘bussietrap’ gespeeld. Toen werd het
tijd om naar de stad te gaan. Want in de stad waren de Brandersfeesten in volle gang. Aangekomen
mochten de verkenners alle posten langs en konden ze leuke dingen doen. Zoals kanoën(alsof ze dat
op kamp niet genoeg hadden gedaan), in een droogpak zwemmen, in een grote bal op het water
drijven, en nog meer kleine spellen. Tegen drie uur was het tijd om weer heerlijk naar huis te gaan na
een lekkere leuke lange opkomst. De week erop was het tijd voor het overvliegen. Simon, Lennert,
Jeremy en Robin zouden ons gaan verlaten. Na een paar leuke spelletjes in de Plantage gingen we
terug naar de Lange Haven. Ondertussen hadden Martijn en Marcel de touwbrug opgespannen en
kwam de spanning om de hoek kijken. De heren die zouden
overvliegen moesten als ‘ritueel’ over de touwbrug naar de
overkant van de haven. Daar zouden ze feestelijk ontvangen
worden en dan officieel bij de explorers horen. Lennert ging als
eerst. Toen hij over de helft was ging Ivo grappig doen en die
ging ook de touwbrug op. Al gauw zag iedereen het verkeerd
gaan. En zowel Lennert als Ivo hadden een nat pak gehaald.
Eenmaal aan de overkant werd hij wel vrolijk verwelkomt.
Simon, Jeremy en Robin kwamen zonder nattigheid of
kleerscheuren aan de overkant. Heren bedankt voor alle
gezellige vrijdag avonden. En veel plezier bij de explorers!

Een paar weken later was de jaarlijkse Jota-Joti. De heren die er waren hebben alle lol en plezier
gehad met het zenden, chatten, seinen, puzzelen, morse code, solderen en challenges uitvoeren.
Kort daarna was het Halloween. Dit jaar hebben we met alle vrijdag avond speltakken een heuse
spooktocht gehad in het sterrenbos. Eerst hebben de verkenners, padvindsters, explorers en de stam
pompoenen uitgehold en versierd. De prachtige kunstwerken werden tentoongesteld en afgemaakt
met een kaarsje in de pompoen. Toen het eenmaal donker was gingen we op pad. In het sterrenbos
waren lampjes verstopt met daaraan sleutels in bepaalde kleuren en met bepaalde punten. Het doel
was om zoveel mogelijk punten te verzamelen met je team om uiteindelijk natuurlijk te winnen. Dit
spel was niet geheel zonder spanning. Want overal in
het bos zaten monsters verstopt en die wilden natuurlijk
niks liever dat je laten schrikken. Na een avond vol
spanning, gegruwel en plezier was het tijd om het bed
op te zoeken. Snel de spullen klaarleggen en het bedje
in. Na een spannende nacht en een goede nachtrust
stond het ontbijt alweer vroeg klaar. Want wij moesten
op tijd hebben gegeten want de zaterdag ochtend
onderdelen hadden ook gewoon hun opkomst. Dus snel
opruimen en lekker naar huis. Weer bedankt voor een
gezellig weekend!De weken tot Sinterklaas hebben we
verschillende onwijs leuke dingen gedaan. We zijn gaan
knutselen en hebben een stop-motion filmpje gemaakt(hij komt zo snel mogelijk op onze Viktor
Verkenner Youtube kanaal). ook zijn we bezig geweest met routetechnieken en het intekenen van
GPS-coordinaten op de kaart. Ook zijn alle knopen weer geoefend tijdens de avond dat we miniatuur
bouwwerken gingen maken met bamboe. En we hebben weer een game avond gehad met beamers
en game consoles. En toen was het 4 december en vierden we Sinterklaas. De gedichten waren
geweldig. Maar de reusachtige kunstwerken die werden gemaakt waren helemaal fantastisch! Een
zakmes van bijna een meter groot, een olifant tot in detail, een tennisracket, een kompas, een wiicontroller, en natuurlijk een scout naast het kampvuur met een patrouilletent. Alles kort samengevat,
het was een onwijs gezellige avond en hel leuk om te zien hoe creatief iedereen is geweest!
groepjes van de verkenners en de leiding!

Ook dit kwartaal zijn de welpen weer druk in de weer geweest met veel verschillende dingen. Zo
hebben we meegedaan met de JOTA/JOTI, hebben we geknoopt en het lokaal versierd met
Halloween.
Aan het begin van dit kwartaal hebben
ook de welpen meegedaan met de
JOTA/JOTI. Hierbij hebben onze welpen
verschillende opdrachten volbracht.
Hierbij hebben we gechat met welpen
vanuit heel Nederland. Sommige welpen
hebben gelijk ook vrienden daarbij
gemaakt! Daarnaast hebben ze ook
vlaggen geseind naar elkaar. Een groepje
stond aan de ene kant van de haven en
probeerden een bericht over te brengen
naar een ander groepje dat aan de
andere kant stond met behulp van
vlaggen en een kaart met alle betekenissen van de vlaggen. Ook hebben ze beschreven hoe ze
scouting en zichzelf binnen scouting over 25 jaar zien.
Ook hebben we dit kwartaal meer aandacht besteed aan scoutingtechnieken. Zo hebben we een
opkomst gehad waarbij de welpen in aanraking kwamen met EHBO en waar ze moesten leren knopen.
Sommige welpen hadden met zo snel onder de knie dat ze aan het eind knopen achter hun rug
konden leggen! Een paar opkomsten daarna hadden we ook geminipionierd met satéstokjes en
marshmallows. Hierbij hebben ze verschillende sinterklaas bouwwerken gemaakt (Bijvoorbeeld een
stoomboot en een pakje).
Bij de feestdagen zijn de welpen ook weer actief bezig geweest. Tijdens Halloween hebben alle
welpen geholpen met het lokaal om te bouwen tot een spookhuis. Hier hebben de welpen hun ouders
een rondleiding door het spookhuis gegeven. Ondertussen waren sommige welpen omgetoverd tot
gastheer. Zij hadden voor de ouders een kopje thee en koffie gezet om bij te komen van de schrik.
Naast Halloween was er natuurlijk ook weer tijd voor Sinterklaas. Ook dit jaar kwam de goedheiligman
weer langs.
We hebben eerst het lokaal
versiert met zelf gemaakte
knutselwerkjes en daarna hebben
we nog even liedjes gezongen.
De Bevers en Kabouters kwamen
daarna gezellig bij ons zitten toen
er luid op de deur geklopt werd.
Iedereen is uiteindelijk even bij
de sint geweest. Zelfs Marala die
even mocht laten zien hoe goed
ze kan paardrijden. Piet speelde
voor speciaal voor haar als paard.
Merijn mocht laten zien hoe goed
hij kan karate en dat heeft Hathi
gevoeld ;)
Groetjes,
Hathi, Akela en de Welpen

Een sneltrein van Amsterdam naar Maastricht
(ca 200 km) rijdt heen en terug met een snelheid van
100 km/u. Tegelijkertijd rijdt een tweede trein heen
en terug van Amsterdam naar Maastricht. Op de
heenweg rijdt deze trein met een snelheid van maar
80 km/u, op de terugweg met 120 km/u.
Welke trein komt het eerst in Amsterdam aan? Of
komen ze allebei op hetzelfde moment aan?
De datum 02-02-2000 bestaat alleen maar uit even getallen.
Wanneer was dit daarvoor voor het laatst het geval?

Hallo allemaal,
de bevers hebben het de afgelopen periode weer erg druk gehad. Zo hebben de bevers hun eigen
speurtocht gemaakt. Bij ieder kruispunt moest er een vraag beantwoordt worden of een spelletje
gespeeld en de winnaar mocht kiezen waar we naartoe gingen. Zelfs de leiding wist niet waar we
naartoe zouden gaan! Zo kwamen we in een gedeelte van de stad waar we normaal nooit komen. Ook
hebben de bevers een mooie verjaardagskalender gemaakt voor in het lokaal. Nu kunnen we precies
zien wanneer de bevers jarig zijn!
Hierna zijn de bevers bezig geweest met hun Rebbel badge! Rebbel weet altijd precies wat er gebeurd
in Hotsjietonia en houdt erg van dieren en de natuur. Dus daar zijn de bevers ook mee bezig geweest.
Bij Hotsjietonia-bingo hebben de geleerd over de Hotsjietonia bewoners. Ze kregen een bingokaart
met afbeeldingen die te maken hadden met Hotsjietonia en haar bewoners en moesten opdrachten
doen om zo te proberen hun bingokaart vol te krijgen.
Bij de tweede Rebbelopkomst hebben de bevers
EHBO geoefend op knuffeldieren. Alle kinderen
mochten van huis een knuffel meenemen en hebben
geleerd hoe ze een verband moeten aanleggen en
pleisters moeten plakken, wat ze moeten doen als
ze een brandwond hebben en ze hebben naar hun
eigen hardslag geluisterd met een echte
stethoscoop! Het was ook weer tijd om afscheid te
nemen van de oudste bever. Ellen, Leah, Mick en
Thomas hebben ons verlaten, we wensen ze veel
plezier bij de welpen en kabouters!
De laatste Rebbelopkomst zijn de bevers naar
buiten geweest om kastanjes te zoeken. Ze vonden
er zo veel dat het bijna niet meer in de tas paste!
Terug op het gebouw hebben we van de kastanjes en satéstokjes dieren gemaakt. En aan het had
iedereen hun Rebbelbadge verdiend.
De bevers waren ook bij de brandersfeesten van de partij. Er waren weer een hele hoop leuke
activiteiten te doen, georganiseerd door scouting Schiedam en de zeekadetten. Zo konden we in een
hamsterrad op het water, kanoën, geschminkt worden, knutselen, op de molen en op een
springkussen. Het was weer een hele leuke dag met stralend weer en we hebben erg genoten.
Natuurlijk hebben we ook meegedaan aan de jaarlijkse Jota-Joti. Na de opening hoorden de bevers
dat Stanley Stekker hulp nodig had, omdat
de stroom was uitgevallen. Stanley is dol op
technische dingen, internet en dingen
bouwen. Als eerst moesten we daarom een
zendmast nabouwen. Maar hoe ziet een
zendmast er eigenlijk uit? Om daarachter te
komen zijn we met zijn allen naar boven
geweest om, samen met zendamateur Rob,
op het dak te kijken naar de echte
zendmast. Toen we die hadden gezien
konden we terug naar beneden om onze
eigen te maken, maar dan met spekjes en
satéstokjes. Toen die klaar (en opgegeten)
waren konden we door naar de volgende
activiteit. De bevers hebben hun eigen telefoon gemaakt van blikjes en een touwtje. En die hebben
we natuurlijk ook uitgeprobeerd. Hierna kreeg iedereen een plaatje van een elektriciteitskast met
draden. We moesten de goede draden met elkaar verbinden door te verven met onze neuzen. Ook
hebben we geleerd om onze weg in het donker te vinden, heel handig als de stroom uitvalt! Na de
lunch zijn we naar buiten geweest. Daar hebben we geseind met kleuren. Een groepje bevers had

gekleurde papiertjes waar de er een paar van
omhoog hielden. Ieder kleurencombinatie
stond ergens voor. Het andere groepje bevers
moest er dan achter komen wat er bedoeld
werd. En toen was het alweer tijd voor het
regiospel. Dan doen we met een heleboel
groepen uit de regio dezelfde opdrachten. De
groep die dit het beste doet wint. De bevers
moesten bijvoorbeeld een tekening maken van
hun leiding in een gekke situatie, een toren
maken die hoger was dan de langste bever en
een dansje doen. Ook kregen we hele
moeilijke vragen, zoals wanneer de eerste
mens op de maan ging (100 jaar geleden, in
een raket!). Helaas hebben we niet gewonnen,

maar het was wel een hele leuke dag.
Hierna was het alweer tijd voor Halloween. Om er een beetje eng uit te zien hebben we eerst maskers
gemaakt. Hierna was het tijd voor enge hapjes. We hebben mummieworstjes gemaakt van
knakworstjes en bladerdeeg en spookjes van marshmallows. Natuurlijk hebben we ook nog een
spannend verhaal gelezen en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Na Halloween was het alweer snel tijd voor Sinterklaas om aan te komen in Nederland. Om dit te
vieren hebben we onze eigen kruidnoten gebakken. Terwijl deze in de oven zaten hebben we
stoomboten geknutseld om de kruidnoten in te stoppen. De kruidnoten waren net op tijd klaar en ze
waren superlekker!
De week daarna hebben we levend angry birds gespeeld. Eerst moesten we onze eigen vogels maken.
Dat deden we door tennisballen in sokken te doen en deze te versieren. Zo kregen we een bonte
verzameling angry birds. Hierna gingen we naar de grote zaal. Daar stonden bekers opgestapeld. Met
daarop plaatjes van de gemene vogels geplakt. Deze moesten we proberen om te gooien met de
vogels. Dit viel niet mee, maar uiteindelijk hebben we de varkens verslagen!
De opkomst daarop vertelde Sterre dat ze
Sinterklaas over de haven had zien lopen.
Zou hij bij ons langskomen? Om te zorgen
dat het lokaal er mooi uit zou zien als
Sinterklaas kwam hebben we pieten
gemaakt om op te hangen. Toen die klaar
waren zijn we naar het welpenlokaal
gegaan. Daar hebben we samen met de
welpen en kabouters heel hard gezongen,
en toen kwam Sinterklaas binnen met
twee pieten! De bevers mochten op
schoot. Ook kregen ze wat lekkers van
piet, en ook nog een cadeau. Dank u
Sinterklaas!
We hebben weer een erg leuke dingen
gedaan en kijken uit naar de opkomsten in
het nieuwe jaar!
Groetjes van Bas, Sterre Rebbel en de bevers!

De stam is het nieuwe scoutingseizoen weer goed begonnen, met een grote schoonmaak van het
lokaal (dat was hard nodig) en verkiezingen voor het nieuwe stambestuur. Lotte werd gekozen tot
voorzitter, Marloes en Naomi zijn onze penningmeesters, Zoë de programmamaker en Jona onze
motivator. De eerste echte opkomst was een pyjamafeestje. Alle stamleden kwamen in hun pyjama
naar de opkomst. We hebben eerst een pyjama-modeshow
gehouden. Hierna volgde er een spannende slaapzakkenrace
over een parcours en een kussengevecht competitie. Dit was
allemaal erg vermoeiend, dus werd het tijd voor een dutje en
het lezen van onze horoscopen. Na nog wat popcorn gegeten
te hebben was het alweer het einde van de opkomst. Het was
een geslaagd feestje!
Om onszelf te verbeteren hebben we beat the beads gespeeld.
We hadden kralen in verschillende kleuren die allemaal voor
een eigenschap stonden. Van iedere eigenschap moesten we
aangeven in hoeverre we die beheersten door ze aan een
armband te rijgen: een armband voor dingen waar we goed in
waren, een voor dingen waar we nog aan konden werken en
een voor dingen die we niet konden. Hierna moesten we
opdrachten doen die met de eigenschappen te maken hadden.
We hebben allemaal wat geleerd over onszelf en over de
anderen, en hopelijk ook onze vaardigheden verbeterd.
Ook bij de stam was het tijd om over te vliegen. We hebben
helaas afscheid moeten nemen van Kevin, Maartje, Laurence
en Joost. Als hun laatste opkomst hadden ze de stamhut opgebouwd tot een heuse escaperoom! Door
middel van aanwijzingen moesten de stamleden de sleutel vinden van het kistje waar hun telefoons in
zaten. De overvliegende stamleden konden ons
vanuit de ridderzaal bekijken door webcams. Het
bleek best wel lastig om alle aanwijzingen te
vinden, maar met een beetje hulp wisten we
onze telefoons te bevrijden. We zullen iedereen
missen!
Zo nam onze stam in aantal af, maar niet voor
lang! De week daarop kwamen er vier explorers
naar ons overvliegen: Alma, Selma, Ivo en
Jasper. Om naar de stam te mogen, moesten ze
eerst over een touw de haven over steken.
Gelukkig ging dit goed en slaagden de explorers
erin hun weg te vinden naar de stam.
De week daarop stond dan ook in het teken van
kennismaking. Als eerst hebben we wat kleine
spelletjes gedaan om elkaar wat beter te leren
kennen. Hierna volgden wat teambuiding
opdrachten. We werden in twee teams verdeeld
en moesten samen opdrachten uitvoeren. Zo
hebben we een toren gemaakt van ballonnen,
een toren van spekjes en satéstokjes en een zo
hoog mogelijke oreo. We hopen dat onze nieuwe
stamleden zich hierna een beetje meer thuis
voelen!

Ook bij de Jota-Joti was de stam erbij, al was het maar voor
een klein gedeelte. Overdag was een groot aantal stamleden
leiding bij andere onderdelen, maar op zaterdagavond deed
de stam als eigen team mee met het avondspel. Door het
beantwoorden van vragen over Schiedam kregen we
aanwijzing over het persoon dat we moesten zoeken.
Ondanks dat we er niet de hele Jota bij waren was het erg
geslaagd.
Ook altijd leuk is de game opkomst. De stamleden hebben
weer hun zang- en danskwaliteiten laten zien bij singstar en
just dance. Echt talent hebben we niet, maar we krijgen
extra punten voor inzet en enthousiasme!
Halloween hebben we samen met de verkenners,
padvindsters en explorers gevierd. Na eerst pompoenen te
hebben uitgesneden zijn we met zijn allen naar het sterrebos
gegaan. Daar moesten we sleutels verzamelen die door het
hele park verspreid lagen. Maar er liepen ook griezels rond
die ons lieten schrikken, dus we moesten goed uitkijken om
die niet tegen te komen. Spannend!
De stam heeft ook nog een creatieve uitspatting gehad, we hebben kleurrijke dromenvangers
gemaakt. De volgende keer dat er iemand in de stam slaapt heeft hij in ieder geval geen
nachtmerries. Ook zijn we wezen schaatsen. Heel gezellig, maar over hoe goed we daarin zijn kunnen
we het beter niet hebben (we gingen allemaal onderuit en hadden de week erna nog last van blaren,
haha).
Groetjes van de stam!

Ook wij, de explorers, hebben natuurlijk al weer een hoop opkomsten achter de rug. En deze zijn
alleen maar gezelliger geworden, er zijn namelijk nieuwe explorers overgevlogen: Jeremy, Simon,
Lennert en Robin zijn nu toch ook echt explorers. En Gijsje draait soms ook gezellig een opkomst
mee!
We hebben onder andere een ‘blender’ opkomst gehad. In een kom hadden we op briefjes
verschillende ingrediënten geschreven, en de ingrediënten die je grabbelde gingen in de blender en
moest je vervolgens opeten/opdrinken. Dit leidde tot verassende, soms erg vieze, combinaties. En
hele leuke taferelen!
Verder hebben we een leuke muziekopkomst gehad en was het ook de bedoeling om weer een
dansopkomst te hebben, maar deze opkomst hebben we gebruikt om het kamp te plannen. We gaan
dit jaar naar Zweden! Hier zullen we waarschijnlijk op een heel mooi kampterrein tussen de bergen
gaan kamperen, waar we hopelijk heel veel leuke dingen zullen gaan doen en beleven.
Verder hebben we ook een soort ‘kennismakings’ opkomst gedaan. We hebben toen een spel gedaan
waarbij je voor iemand een vraag moet beantwoorden, op de manier waarop je denkt dat die persoon
dat zou doen. Klinkt een beetje lastig, maar het
was erg leuk en we hebben elkaar zeker beter leren
kennen!
De vorige opkomst hebben we een film gekeken,
‘In Time’. Dit was even lekker ontspannend maar
toch zeker ook spannend. De volgende opkomst
zullen wij Sinterklaas gaan vieren en zullen we het
dobbelspel spelen. Ik heb er nu al zin in!

Groetjes van Joy, namens de explorers!

Contributie 2016

Jantje Beton

Tijdens de algemene ledenvergadering
van 26 oktober j.l. is onder andere de
begroting van 2016 vastgesteld.
Hierbij zijn de contributiebedragen voor
2016 iets verhoogd.
Voor 2016 ziet dit er als volgt uit:
Bevers:
€ 10,75
Welpen/Kabouters
€ 12,75
Padvindsters/verkenners € 15,50
Explorers/Stam
€ 15,50

Helaas is er voor het in stand houden van

Indien U de contributie via incasso
betaalt hoeft u geen actie te
ondernemen.
Maakt u zelf de contributie over, wilt u
dan rekening houden met de nieuwe
contributiebedragen?

In 2016 is de collecte van 7 t/m 12 maart.

Indien u onverhoopt het lidmaatschap
wilt opzeggen, kan dit uitsluitend
schriftelijk of via de mail.
(info@scoutingflg.nl)

de Scoutinggroep meer geld nodig dan
alleen de contributie.
Daarom houden we door het jaar heen
acties welke wat extra geld opleveren.

Een van die acties is de Jantje Beton
collecte. Dit jaar hebben we, met relatief
weinig moeite, € 622,- overgehouden aan
deze actie.

Hiervoor zoeken we enthousiaste
collectanten welke een (of meerdere)
middagen/avonden huis aan huis willen
collecteren. Dit kan alleen of in een
groepje.
Opgeven of vragen hierover:
Penningmeester@scoutingflg.nl

Wat?

Wanneer?

Bever-Doe-Dag

12 december 2015

Kerstmarkt Gorzen

17 december 2015

Geen opkomst (kerst)

26 december 2015

Geen opkomst (Nieuwjaar)

02 januari 2016

Nieuwjaarsactiviteit

02 januari 2016

Eerste opkomst 2016 (casino)

08 en 09 januari 2016

Stamweekend

5 t/m 7 februari 2016

Jantje Beton

07 t/m 12 maart 2016

Schiedamse scoutingdag

19 maart 2016 (?)

HIT

25 t/m 28 maart 2016

Duinenmars

10 april 2016

Groepsweekend

15 t/m 17 april 2016

Koningsdag

27 april 2016

Dodenherdenking

04 mei 2016

